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مقدمه
ازدواج و تشكیل خانواده اي با كاركردهاي سالم رواني ،اجتماعي و معنوي در همه جوامع از مهمترين اهداف
و پديدهها است .به باور بسیاري از انديشمندان عرصههاي روانشناسي و جامعهشناسي ،خانواده پويا ،كارآمد
و توانمند ،تضینكننده پرورش نسلي پويا و توانمند و به تبع آن پايه و اساسي براي يك جامعه پويا ،توانمند
و كارآمد تلقي ميشود (فراسر ،پرنت ،وتالتاک و هانتر .)0407 ،عليرغم چنین نقشها و كاركردهاي برجسته،
خانواده مانند بسیاري از پديدههاي ديگر ،در مواقعي با تهديد ،آفت و آسیب مواجه ميشود .يكي از تهديدهاي
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
آينده نیز به نظر ميرسد كماكان مطالعات متمركز بر طالق ،جايگاه برجسته و پرتكراري داشته باشند (پاركر،
دورانتي ،هیل و هسلتون .)0407 ،نگاهي به نوسانات شیوع طالق در جوامع مختلف ،خود نوعي حمايت براي
نیاز به تداوم مطالعات علمي بر روي اين پديده است .شواهد قابل تكراري طي سالهاي اخیر نشان داده
عليرغم تمام تالش هاي ارزشمند صورت گرفته در كشورهاي مختلف طي سالیان متمادي ،اين تالشها
تاكنون در مواردي قادر به جلوگیري از افزايش شیوع طالقهاي آسیبزا نبوده است (آماتو0474 ،؛ میكوالي،
كوال ،ويدال ،وندروايل و مولدر .)0479 ،باالخص برخي شواهد در دسترس حكايت از آن دارد كه میل به
طالق و جدايي ،به عنوان میـزان میل و عالقه زوجها براي جدا شدن و پايان دادن به روابط زناشويي خود
كه متشكل از ابعاد شناختي (انتظارات و تصورت در مورد طالق و پیامدهاي آن) ،عاطفي (طیفي از عواطف
و هیجانهاي مثبت و منفي مربوط به جدايي و طالق) و رفتاري (آمادگي رفتاري و عملي فرد براي درگیر
شدن در فرايند جدايي و طالق) است (يوسفيمريداني ،فالحیان ،و میكايیلي ،)7498 ،برخي روندهاي
افزايشي نگرانكننده را نشان ميدهد (عباسزاده ،سعیدي عطايي و افشاري.)7490 ،
فراتر از نكات مورد اشاره ،پیچیدگي و پويش چندعاملي بودن پديده طالق و تمايل به جدايي (عرب ،ابراهیم-
زاده پزشكي و مروتي شريفآبادي7494 ،؛ فیروزجائیان گلوگاه ،صادقي ،جان محمدي لرگاني و لطفي،
 ،)7491وجود تفاوتهاي فردي در حال تغییر دائمي در نگرشها به ازدواج و طالق (حسني ،هدايتي و
محمدزاده7491 ،؛ فروتن و میرزايي7496 ،؛ آروچو و پرتل0404 ،؛ چیانگ و پارک0407 ،؛ ديكونینك،
وندورن و ماتیاس ،)0407 ،تحوالت بسیار سريع در برخي ارزشهاي فردي ،اجتماعي و فرهنگي در جوامع
مختلف كه گاهي بر اثر رخدادها و تحوالت ناگهاني و پرسرعت اتفاق ميافتد (اسكافي نوقاني ،گرگیج و
حجتي شرق0407 ،؛ اولیچ ،الگینبوئل و شوئبي0407 ،؛ بشچتنووا ،فامینا ،شامینوواسكايا ،سازيكوا ،كارپونیا
وكنستانینوا ،)0407 ،پیوندهاي پیچیده طالق و تمايل به جدايي با طیف متغیرهاي مختلف در سطح فردي،
خانوادگي و اجتماعي و فرهنگي (زارعان و سديدپور7496 ،؛ عدلپرور ،صفائيراد ،عرفاني و جديدي7044 ،؛
اسپايكیك و مورتلمانز0407 ،؛ اسكافي نوقاني و همكاران0407 ،؛ كمر و فیزان ،)0407 ،همراه با نیاز به
تمركز روزآمد بر سازگاري پس از طالقهاي اجتنابناپذير (قديميآزاد ،امامي سیكارودي ،بوستاني خالصي
و كاظمنژاد لیلي0407 ،؛ وندايك ،وندروالك ،دكوويچ و برانجي ،)0407 ،همگي حفظ و تداوم نگاه روزآمد
علمي متناسب با شرايط و نیازهاي جديد معطوف به تمايل به جدايي و طالق را در مجامع علمي و آكادمیكي
محرز مي سازد .از میان طیف متغیرهاي مختلف مرتبط با پايداري و يا شكنندگي روابط زناشويي و تمايل به
جدايي و ط الق در سطح شناختي ،رفتاري و عاطفي ،تعهد زناشويي (زارع و صفیاري جعفرآباد7490 ،؛
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فالحیان ،میكايیلي ،و يوسفي مريداني )7498 ،و مهارتهاي ارتباطي (خسروي ،مرادي ،احمديان و يوسفي،
7498؛ محمودزاده مرقي ،میراسكندري و فربد7044 ،؛ نبیئي ،حسیني ،كاكابرايي و امیري )7499 ،از جايگاه
ارزشمند و با اهمیتي برخوردار هستند.
تعهد زناشـويي تمايل زوجین براي حفظ ازدواج و وفادار بودن به همسر ،خانواده و ارزشها تلقي ميشود كه
از منظر ابعادي ،در قالب تعهد شخصي مبتني بر جذابیتهاي ازدواج ،تعهد اخالقي و هنجاري مبتني بر
مسئولیتپذيري در حفظ ازدواج و تعهد مبتني بر محدوديتها و برخي اجبارهاي رواني و اجتماعي در
بسیاري از مطالعات صورتبندي و بررسي شده است (مهرپويا ،جاجرمي و علیزاده موسوي0400 ،؛ هو،
جیانگ و وانگ .)0479 ،تعهد زناشويي در بسیاري موارد ،حس الزام به حفظ ازدواج به عنوان وظیفه اخالقي
يا اجتماعي را در زوجها تقويت نموده و از اين طريق موجب كاهش تمايل به طالق و جدايي و تالش براي
ارتقاء كیفیت روابط زناشويي ميشود (مرتضايي و رضازاده .)7499 ،مطالعات نشان ميدهند كه سطح پايین
تعهد زناشويي در ازدواج ميتواند به عـدم رضايت و طالق منجر شود (مهرپويا و همكاران .)0400 ،از طرف
ديگر تعهد زناشويي همچنین با مهارت هاي ارتباطي و توان رفع نیازهاي زوجین در روابط خود با يكديگر
ارتباط تنگاتنگي دارد (خسروي و همكاران .)7498 ،مهارتهاي ارتباطي شامل طیف متنوعي از مهارتهاي
برقراري رابطه مثبت و سازنده مبتني بر احترام متقابل و معطوف به تامین نیازها را ميگويند (محمودزاده
مرقي و همكاران .)7044 ،شواهد در دسترس حاكي از آن است كه وجود مهارتهاي ارتباطي مثبت و
سازنده در بین زوجین زمینهساز رضايت هر چه بیشتر از زندگي زناشويي و ضعیف بودن اين مهارتها يكي
از رايجترين شكايات و داليلي است كه زوجهاي داراي تعارض و يا زوجهاي متمايل به جدايي و طالق از آن
به عنوان مبناي تصمیم به جدايي و طالق خود از آن ياد ميكنند (دهدست و قبادي7499 ،؛ آبريو-آفونسو،
راموس ،كويروز-گارسیا و لیل.)0407 ،
اهمیت و نقش تعهد زناشــويي و مهارتهاي ارتباطي در ارتقاء كیفیت زناشــويي در كنار اين واقعیت كه در
م یان زوج ها ،حتي در زوج هاي عادي در ك نار زوج هاي مت عارض و ما يل به طالق و جدايي ،در يكي از
زوجین يا هر دو شــاخصهاي اين دو متغیر مهم اغلب در شــرايط نامناســبي هســتند (جمعهنیا ،نظري و
ســلیمانیان7044 ،؛ بالنچارد ،هاوكینز ،بالدوين و فاوســت ،)0449 ،موجب گرديده تا تالشهاي زيادي در
جهت استفاده از مداخلههاي توانبخشي و آموزشي براي زوجهاي در حال طالق در ايران و در ديگر كشورها
انجام شود .در مطالعات گذشته اثربخشي طیف متنوع و گستردهاي از مداخلههاي آموزشي و درماني نظیر
اثربخ شي آموزش شناختي و رفتاري بر تعهد زنا شويي زوجهاي در معرض طالق (نجمي ،درتاج و سعادتي
شــامیر ،)7491 ،اثربخشــي درمان هیجانمدار و واقعیت درماني بر تعهد اجتماعي زوجین در معرض طالق
(گودرزي ،كیخ سرواني ،ديره و گنجي7499 ،؛ گودرزي و همكاران ،)0404 ،اثربخ شي زوج درماني به روش
تحلیل رفتار متقابل بر تعهد زناشــويي در زوجین داراي تعارضــات زناشــويي (احمدزاده اقدم ،كريميثاني،
گودرزي و مرادي ،)7044 ،اثربخ شي م شاوره گروهي مبتني بر طرحواره درماني بر كیفیت رابطه زنا شويي
زوجهاي متقا ضي طالق (نامني ،سعادت ،ك شاورز اف شار و ع سكرآبادي ،)7498 ،اثربخ شي آموزش ازدواج و
رابطه بر مهارتهاي ارتباطي زوجها (بالنچارد و همكاران )0449 ،و اثربخشـــي آموزش مهارتهاي ارتباط
صمیمانه بر شفافیت ارتباط زناشويي (مشتاقي ،اصغرنژاد فريد و احقر )7499 ،گزارش شده است .مطالعات
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مورد اشــاره مطالعاتي بوده كه جامعه هدف آن زوجهاي متقاضــي طالق و داراي تعارض و متغیرهاي تعهد
زناشويي و مهارتهاي ارتباطي به نوعي در آنها وجود داشته است .شمار زيادي از مطالعات نیز وجود دارد
كه بر متغیرهايي به جز تعهد زناشـــويي و مهارت هاي ارتباطي و يا بر جامعه هدف زوج هاي عادي و در
مواردي متعارض تمركز دا شتهاند .اين مطالعات ،به دلیل تفاوت ن سبي متغیرها و جامعه هدف ،مورد ا شاره
قرار نگرفتهاند.
در مجموع ،نگاهي به مطالعات ارائه شـده حاكي از آن اسـت كه تاكنون طیف متنوعي از آموزشهاي ارتقاء
رابطه ،اصـــالح و تعديل هیجان ها ،تمركز بر واقعیت هاي زندگي زناشـــويي ،اصـــالح و تعديل رفتارها و
شناختهاي ناكارآمد و آ سیبزا همراه با ا صالح و تعديل طرحوارههاي نا سازگار ،معیوب و آ سیبزا براي
ارتقاء تعهد زناشـــويي و مهارت هاي ارتباطي زوج هاي در معرض طالق براي ياري آن ها به حفظ پیوند
زنا شويي ،ا ستفاده شده ا ست .در كنار اين نتايج ،تاكیدات صورت گرفته بر آموزشهاي تلفیقي و جامع كه
همزمان بر نتايج پژوهشهاي قبلي مربوط به متغیرهاي ارتقادهنده روابط زناشـــويي با كیفیت و متغیرهاي
ضــروري براي حفظ پیوند زناشــويي نظیر تعهد زناشــويي و مهارتهاي ارتباطي كارآمدتر ،متمركز باشــند،
طي سالهاي اخیر ،به تدريج در حال افزايش ا ست (بركات ،امیني ،ديره و شفیعآبادي .)7044 ،اين تاكید
بر اســـتفاده از نتايج پژوهش هاي قبلي در حوزه متغیرهاي مربوط به تمايل به جدايي و طالق همراه با
متغیرهاي مثبت و يا منفي مرتبط با تعهد زناشـــويي و مهارت هاي ارتباطي براي غناي نســـبي مطالعات
مداخلهاي روزآمد ،از ضرورتهايي ا ست كه در جامعه علمي در ايران نیز الزم ا ست مورد توجه قرار گیرد.
تمركز جامع بر طیف متنوعي از متغیرهاي مرتبط با تمايل به جدايي و نیازهاي آموزشــي زوجهاي در حال
طالق ،در ب سته توانبخ شي روان شناختي تلفیقي مطالعه حا ضر ،بعد متفاوت مطالعه حا ضر و پا سخي به
نیازها و شــرايط مورد اشــاره بوده اســت .متغیرهاي توانمندســاز رواني و اجتماعي قابل آموزش در بســته
آموزشــي ارائه شــده در مطالعه حاضــر ،شــامل مهارتهاي ارتباطي ،رضــايت زناشــويي ،طرحوارههاي
روانشــناختي ،شــناخت و مواجهه كارآمد با تعارضــات زناشــويي ،صــمیمیت ،تعهدزناشــويي ،بهزيســتي
روان شناختي ،مهارتهاي زندگي ،پرهیز از خشونت خانگي ،هوش هیجاني و هوش معنوي هستند .انتخاب
محورهاي مو ضوعي و آموز شي مورد ا شاره براي ب سته آموز شي توانبخ شي روان شناختي تلفیقي به وا سطه
پیوندي كه هر يك از متغیرهاي مهارت هاي ارتباطي (خســـروي و همكاران7498 ،؛ محمودزاده مرقي و
همكاران7044 ،؛ نبیئي و همكاران ،)7499 ،رضــايت زناشــويي (صــادقي ،زنجري و محمودياني،)7491 ،
تعار ضات زنا شويي (عرب و همكاران ،)7494 ،خ شونت خانگي (زارعان و همكاران ،)7496 ،طرحوارههاي
روانشـــناختي (عدلپرور و همكاران7044،؛ مهرپويا و همكاران ،)0400 ،صـــمیمیت (نبیئي و همكاران،
 ،)7499تعهد زناشــويي (ويتون ،اســتنلي ،ماركمن و جانســون ،)0474 ،مهارتهاي زندگي (جلیلي ،نجار،
نظاميوند چگیني و يارعليزاده ،)0471 ،ســالمت و بهزيســتي روانشــناختي (اســبارا ،هســلمو و بوراســا،
 )0476و هوش هیجاني و معنوي (محســنیان ،كرملو و گنجوي7481 ،؛ شــیرزادي ،خاكپور و خدابخشــي
كواليي ) 0407 ،با میل به جدايي و طالق دا شته ،بوده ا ست .متغیرهاي مطرح و ا ستفاده شده در ب سته
توانبخشــي روانشــناختي تلفیقي زوجهاي در متمايل يا متقاضــي طالق در پژوهش حاضــر ،مهمترين و
پرتكرارترين متغیرهاي قابل آموزش مرتبط با تمايل به طالق و جدايي هستند.
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عالوه بر موارد زيربنايي مربوط به چرايي استفاده از بسته توانمندي روان شناختي تلفیقي در مطالعه حاضر
كه مبتني بر مهمترين همبســـته هاي میل به طالق و جدايي بوده ،از اين واقعیت نیز نبايد غفلت نمود كه
پديده هايي نظیر تعهد زناشـــويي و مهارت هاي ارتباطي پديده هايي چندوجهي و نیازمند طیف متنوعي از
مهارتهاي ارتباطي ،هیجاني ،شــناختي ،عاطفي و رفتاري هســتند (محمودزاده مرقي و همكاران7044 ،؛
مهرپويا و همكاران0400 ،؛ هو و همكاران .)0479 ،بر همین مبنا نیز طي سالهاي اخیر به تدريج تمايل و
عالقه به آموزشهاي تلفیقي و يكپارچه در حوزه پیشگیري از تمايل به طالق و جدايي افزايش داشته است
(مرادي و چارداولي7496 ،؛ حاتمي ،ح یدري و داودي7499 ،؛ ح یدري ،قمري ،جعفري و آر ماني ك یان،
 .)0407بنابراين ،مطالعه حاضــر مســیر رفع خالء دانش علمي و كاربردي را در راســتاي به كارگیري نتايج
پژوهشهاي قبلي در قالبي كاربردي دنبال نموده و درصــدد گشــودن مســیرهاي اســتفاده كاربردي هر چه
بی شتر از نتايج مطالعات علمي از طريق امكان يكپارچه سازي نتايج آنها بوده ا ست .بنابراين هدف مطالعه
حاضر تعیین اثربخشي توانبخشي روان شناختي تلفیقي بر تعهد زناشويي و مهارتهاي ارتباطي در زوجهاي
در حال طالق و در راستاي رفع خالء پژوهشي اشاره شده در مسیر پاسخ به دو سوال زير بوده است.
 .7آيا آموزش توانبخشي روانشناختي تلفیقي بر تعهد زناشويي در زوجهاي در حال طالق اثربخش است؟
 .0آيا آموزش توانبخشي روانشناختي تلفیقي بر مهارتهاي ارتباطي در زوجهاي در حال طالق اثربخش
است؟
روش پژوهش
مطالعه حاضر از نظر روش ،با توجه به استفاده از نمونهگیري هذفمند براي انتخاب زوجهاي در حال طالق،
يك پژوهش نیمه آزمايشي و داراي طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه كنترل و پیگیري دو ماهه بود كه
طي آن اثربخشي آموزش توانبخشي روان شناختي تلفیقي بر تعهد زناشويي و مهارتهاي ارتباطي زوجهاي
در معرض طالق در شهر اصفهان بررسي گرديده است .جامعه آماري زوجهاي در معرض طالق در پائیز و
زمستان سال  7498در شهر اصفهان بودند كه براي انجام جلسات مشاوره از طرف دادگستري به مراكز
مشاوره روانشناختي ارجاع داده شدند .از میان زوجهاي ارجاع شده 04 ،زوج ،به روش نمونهگیري هدفمند
بر مبناي مالکهاي ورود ،با در نظر گرفتن  04زوج براي هر يك از دو گروه آزمايش و گواه ،انتخاب و سپس
به روش تصادفي ساده (قرعهكشي) در دو گروه گمارده شدند .معیارهاي ورود شامل اعالم موافقت براي
شركت در پژوهش ،پذيرش و تعهد نسبت به اصول و قواعد گروهي آموزش (از طريق امضاء موافقت نامه بین
پژوهشگر با شركتكنندگان) ،عدم ابتال قبل از دوره آموزش به اختالالت روانشناختي نظیر افسردگي،
اضطراب و بیماري دو قطبي و يا اختالالت مزمن نظیر انواعي از روانپريشيها (كه از طريق انجام مصاحبه
در خصوص عاليم اختاللهاي مورد اشاره با تك تك شركتكنندگان قبل از شروع آموزش بررسي مي-
گرديد) ،قرار نداشتن تحت درمانهاي روانپزشكي (دارو درماني كه از طريق مصاحبه با شركتكنندگان از
آنها سوال ميشد) ،و معیارهاي خروج نیز شامل غیبت بیش از دو جلسه در دوره آموزش و قرار داشتن
تحت درمانهاي روانپزشكي (دارو درماني) بودند .عالوه بر دريافت رضايت نامه كتبي و هماهنگي كامل با
مراكز مشاوره روانشناختي ،رازداري كامل نسبت به اطالعات شركت كنندگان ،استفاده دادهها فقط در
راستاي اهداف پژوهش ،آزادي كامل براي انصراف از ادامه پژوهش و اطالعرساني دقیق در صورت درخواست
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شركت كنندگان از نتايج ،همراه با آموزش گروه گواه پس از اتمام آموزش گروه آزمايش ،اصول اخالقي رعايت
شده در اين مطالعه بود.
ابزارهای پژوهش
 .1پرسشنامه تعهد زناشویي .براي سنجش تعهد زناشويي پرسشنامه  00سؤالي آدامز و جونز ( )7991كه
سه حوزه تعهد شخصي (جذابیت ازدواج) ،تعهد اخالقي و هنجاري (مسئولیتپذيري در حفظ ازدواج) و تعهد
مبتني بر محدوديتها (تعهد مبتني بر ترس از هزينههاي ما لي ،اجتماعي و هیجاني پايان دادن به ازدواج)
را پوشش ميدهد ،استفاده شد .نمرهگذاري اين پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج درجهاي كامال مخالف=،7
مخالف= ،0نه موافق ونه مخالف= ،4موافق= 0و كامال موافق= 6انجام ميشود .از مجموع امتیازات كل سواالت،
تعهد زناشويي كلي كه در دامنه  00تا  004نوسان ميكند ،به دست ميآيد .افزايش نمرات به معناي افزايش
سطح تعهد كلي است .آدامز و جونز ( )7991طي شش مطالعه و با نمونهاي برابر با  7181نفر از طريق
بررسي همبستگي امتیازات سواالت با ابعاد مطرح و نمره كل پرسشنامه روايي اين پرسشنامه را مستند نموده
و آلفاي كرونباخ برابر با  4/89را براي پرسشنامه گزارش نمودهاند (آدامز و جونز .)7991 ،در ايران اين
پرسشنامه در مطالعات زيادي مورد استفاده قرار گرفته و شواهد مطلوبي براي روايي و پايايي آن گزارش
شده است .براي نمونه حسیني ،زهراكار ،داورنیا ،شاكرمي و محمدي ( )7490در يك مطالعه در ايران به
عنوان شواهدي از روايي همگرا و واگراي اين پرسشنامه ،بین تعهد زناشويي با سه ويژگي شخصیتي برون-
گرايي ،سازگاري (توافقجويي) و مسئولیتپذيري رابطهي مثبت و معنادار و با روانرنجورخويي و گشودگي
به تجربه رابطه منفي و معنادار و آلفاي كرونبخ پرسشنامه را نیز برابر با  4/81گزارش نمودند (حسیني و
همكاران .)7490 ،در مطالعه حاضر آلفاي كرونباخ براي كل پرسشنامه برابر با  4/84به دست آمد.
 .2پرسشنامه مهارتهای ارتباطي .براي سنجش مهارتهاي ارتباطي پرسشنامه  40سؤالي كوئین دام
( )0440كه پنج حوزه بیان كالمي ،مديريت هیجاني ،مهارت گوش دادن ،بینش نسبت به ارتباط و ابراز
وجود را پوشش ميدهد ،استفاده شد (به نقل از حسن چاري و فداكار داوراني .)7480 ،نمرهگذاري اين
پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج درجهاي شامل هرگز= 7تا همیشه= 6است .از مجموع امتیازات كل سواالت
اين پرسشنامه نمره كلي مهارتهاي ارتباطي كه در دامنه  40تا  714نوسان مي كند ،به دست ميآيد.
افزايش نمرات به معناي افزايش سطح مهارتهاي ارتباطي كلي است .روايي سازه اين پرسشنامه از طريق
تحلیل عامل اكتشافي با چرخش از نوع واريماكس مستند و تايید شده و آلفاي كرونباخ براي كل پرسشنامه
برابر با ( 4/19در دانشجويان برابر با  4/17و در دانش آموزان دبیرستاني برابر با  ،)4/11و ضريب تنصیف (دو
نیمه آزمون) نیز برابر با  4/17به دست آمده است (حسن چاري و فداكار داوراني .)7480 ،باقري ،پورمیرزايي
و فضیلت پور ( )7491در شواهدي جديدتر ،به عنوان شواهدي از روايي همگراي اين پرسشنامه ،بین امتیازات
حاصل از پرسشنامه مهارتهاي ارتباطي كوئین دام و مقیاس مهارتهاي ارتباطي مولوي همبستگي مثبت
و معناداري را گزارش نمودند (باقري و همكاران .)7491 ،در مطالعه حاضر آلفاي كرونباخ كل پرسشنامه
برابر با  4/16به دست آمد.
 .3آموزش توانبخشي روانشناختي تلفیقي .بسته آموزش توانبخشي روانشناختي تلفیقي ،براي اولین
بار براي اين پژوهش ،بر اساس اجراي يك مرور نظامدار گسترده در حوزه متغیرهاي روانشناختي قابل
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آموزش مرتبط با تمايل به جدايي و طالق در مقاالت و پايان نامهها (بیش از  744منبع در اين بخش مورد
استفاده قرار گرفته است) ،سپس استخراج پرتكرارترين و مرتبطترين متغیرهاي همبسته مورد اشاره ،شامل
تعهد زناشويي ،صمیمیت زناشويي ،طرحوارههاي ناسازگار ،رضايت زناشويي ،مهارتهاي زندگي ،بهزيستي
روانشناختي ،هوش معنوي ،هوش هیجاني ،خشونت علیه زنان ،حل تعارض و مهارتهاي ارتباطي ،تهیه و
تدوين شده است .پس از استخراج و مشخص نمودن مهمترين متغیرهاي همبسته با تمايل به جدايي و
طالق ،پیش از شروع تدوين بسته آموزش توانبخشي روانشناختي تلفیقي ،مدل مسیر كمي بین تعهد
زناشويي ،صمیمیت زناشويي ،طرحوارههاي ناسازگار ،رضايت زناشويي ،مهارتهاي زندگي ،بهزيستي روان-
شناختي ،هوش معنوي ،هوش هیجاني ،خشونت علیه زنان ،حل تعارض و مهارتهاي ارتباطي با تمايل به
طالق و جدايي در يك نمونه  016نفري از زوجهاي در حال طالق اجرا ،و پس از كسب اطمینان از برازش
مدل مسیر متغیرهاي يازده گانه مورد اشاره با تمايل به جدايي و طالق ،از طريق تحلیل محتواي متعارف،
فنون مورد نیاز براي آموزش متغیرهاي يازدهگانه مطرح شده در مدل كمي استخراج گرديد .سپس بر اساس
باالترين میزان ارتباط به دست آمده در مدل مسیر بین يازده متغیر با تمايل به جدايي و طالق و همچنین
بر مبناي نظرات يك گروه تخصصي شامل شش روانشناس متخصص ،بسته آموزش توانبخشي تلفیقي به
صورت اولیه تدوين شد .در راستاي سنجش روايي اين بسته آموزشي تدوين شده ،و به منظور مشخص شدن
نقاط قوت و ضعف احتمالي محتوا و زمان اختصاص يافته به هر يك از فنون و راهبردهاي مطرح ،اثربخشي
بسته آموزشي تدوين شده ،طي يك مطالعه مقدماتي (پايلوت) بر متغیرهاي تعهد زناشويي و مهارتهاي
ارتباطي در قالب طرح تك گروهي با پیشآزمون و پسآزمون و بر روي شش زوج داوطلب در طي چهار
هفته اجرا شد .نتايج نشان داد كه بسته تدوي ن شده به صورت مقدماتي و اولیه داراي اثربخشي معنادار بر
تعهد زناشويي و مهارتهاي ارتباطي است .همچنین روايي تخصصي بسته توانبخشي روانشناختي تلفیقي،
فرم ارزيابي محتوا ،فرايند ،زمان ،كفايت محتوايي و كفايت كلي بسته آموزشي در قالب پنج سوال با پنج
گزينه بسیار مناسب است= 6تا بسیار نامناسب است= 7در اختیار شش داور متخصص روانشناس داراي
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،
زمان ،ساختار و كفايت بسته آموزشي بین  4/9تا  4/96و توافق كلي در باره مناسب بودن بسته آموزشي
براي اجرا بر روي زوجهاي در معرض طالق برابر با  4/90به دست آمد .مجموعه شواهد معطوف به روايي
دروني و روايي محتوايي تخصصي اشاره شده ،نشان داد كه بسته آموزشي تهیه شده آماده اجرا است .خالصه
جلسات آموزش توانبخشي روان شناختي تلفیقي در جدول  7آمده است.
جدول  .1خالصه جلسات توانبخشي روانشناختي تلفیقي

جلسه

هدف

اول

آشنايي مقدماتي ،آموزش
راهبردها و فنون حل
تعارضات زناشويي

محتوای جلسه
آشنايي ،معرفي برنامه و بیان اصول قوانین مقررات ،اجراي پیش-
آزمون ،تعريف تعارض زناشويي و درک طبیعي بودن وجود تعارض
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

سوم

آموزش راهبردها و فتون
ارتقاء صمیمیت زناشويي

چهارم

آموزش راهبردها و فتون
اصالح و تعديل طرحوارههاي
ناسازگار

پنجم

آموزش راهبردها و فنون
ارتقاي مهارتهاي زندگي

ششم

آموزش راهبردها و فنون
ارتقاي مهارتهاي ارتباطي

هفتم

آموزش راهبردها و فنون
ارتقاي بهزيستي روان-
شناختي

هشتم

آموزش راهبردها و فنون
ارتقاي ارتقاي هوش هیجاني

نهم

آموزش راهبردها و فنون
ارتقاي هوش معنوي

دهم

آموزش راهبردها و فنون
پیشگیري از خشونت در
زندگي زناشويي
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مروري بر مباحث جلسات قبل و بازنگري تكالیف جلسه قبل،
آشنايي با مفهوم تعهد زناشويي و انواع تعهد ،راهبردهاي ارتقاء تعهد
زناشويي و تمرين مقدماتي آنها ،ارائه تمرين و تكلیف در منزل.
آشنايي با مفهوم صمیمیت زناشويي و انواع آن ،ارائه كاربرگ و
بازخورد در حوزه صمیمیت موجود زوجین ،اجراي روشها و
تكنیكهاي افزايش صمیمیت زناشويي ،ارائه تمرين و تكلیف در
منزل.
ارايه آموزش در مورد طرحوارهها ،منشا طرحوارهها و نقش تجربههاي
اولیه در شكل گیري آنها ،انواع طرحوارههاي نا كارآمدو ارايه
راهكارهايي در جهت تغییر طرحواره هاي ناكارامد ،ارائه تمرين و
تكلیف در منزل.
مهارتهاي زندگي و ضرورت آموزش آنها در زندگي ،شناخت
مهارتهاي ده گانه زندگي،آشنايي با مهارت خود آگاهي؛ آموزش
تكنیك پنجره جو و هري،آشنايي با مهارت همدلي ،آموزش مهارت
حل مسئله و تصمیم گیري ،ارائه تمرين و تكلیف در منزل.
آموزش مهارت ارتباطي در افزايش رضايت زناشويي ،پیامها وانواع
آن در ارتباط ،مهارتهاي مربوط به شنونده،گفتگو هاي تخريب
كننده ،شناخت نقايص مهارتهاي ارتباطي و اجراي راهكارهاي ارتقاي
روابط مثبت ،ارائه تمرين و تكلیف در منزل.
آموزش مفهوم وتعريف بهزيستي روانشناختي و نظر سنجي از
زوجین،ارائه مولفه هاي بهزيستي روانشناختي و آموزش آنها ،ارائه
تمرين و تكلیف در منزل.
تعريف هوش و هوش هیجاني ،عالئم هوش هیجاني پايین و باال،
شناسايي مولفههاي هوش هیجاني وآموزش و تمرين ارتقاي آن،
ارائه تمرين و تكلیف در منزل.
تعريف معنويت وهوش معنوي ،ابعاد اصلي و مولفههاي هوش
معنوي ،آموزش هوش معنوي،آموزش راهكارهاي نظريه ده عاملي
بازن،آموزش راهكارهاي نظريه سیسك،ارايه مدل هوش معنوي،انجام
تمرين هاي هوش معنوي ،ارائه تمرين و تكلیف در منزل.
آشنايي با مفهوم پرخاشگري و انواع آن در روابط زناشويي ،تكنیك-
هاي پیشگیري از پرخاشگري كالمي ،واكنش به انتقادات ،فن
منحرف كردن ،تكنیك هاي پیشگیري از پرخاشگري غیركالمي،
شناسايي رفتار پرخاشگرانه و علل آن ،و فنون مديريت
پرخاشگري،مهارت حل مسئله ،مهارت ايجاد وقفه ،ارائه تمرين و
تكلیف در منزل و اجراي پسآزمون.

شیوه اجرا .آموزش توانبخشي روانشناختي تلفیقي طي  74جلسه  94دقیقهاي بهصورت هفتهاي يك
جلسه توسط متخصص روانشناس با سابق ه بیش از دو دهه آموزش و درمان ،در يكي از مراكز مشاوره
روانشناختي طالق كه طرف قرارداد دادگستري اصفهان بود ،متناسب با برنامه حضور زوجهاي در حال
طالق ،اجرا شد .گروه گواه در دوره آموزش گروه آزمايش هیچگونه آموزشي دريافت ننمود .در جلسه اول
پیش از شروع آموزش ،پیشآزمون اجرا گرديد .با پايان يافتن جلسات آموزش ،گروه آزمايش و گروه گواه در
مرحله پسآزمون و دو ماه بعد در مرحله پیگیري مجدد به پرسشنامهها پاسخ دادند .براي زوجهاي گروه
گواه با اطالعرساني و توافق قبلي پس از اتمام آموزش گروه آزمايش ،آموزش توانبخشي روانشناختي تلفیقي
اجرا گرديد .در تحلیل آماري دادهها ،در سطح توصیفي از میانگین و انحرافمعیار و در سطح استنباطي نیز

فصلنامه خانواده درماني کاربردي

| تابستان 1001

| دوره 3

| 010

| شماره 2

پس از بررسي نرمال بودن توزيع دادهها از طريق آزمون شاپیرو-ويلك ،برابري واريانسهاي خطا از طريق
آزمون لوين ،برابري ماتريس واريانس-كوواريانس از طريق آزمون ام باكس و بررسي پیشفرض كرويت از
طريق آزمون موخلي ،از تحلیل واريانس اندازههاي تكرار شده استفاده شد .دادهها از طريق نرم افزار SPSS
نسخه  01تحلیل شد.
یافتهها
در گروه آموزش توانبخشي تلفیقي 70 ،نفر ( )%14داراي تحصیالت تا ديپلم 0 ،نفر ( )%04داراي تحصیالت
فوق ديپلم و لیسانس و  0نفر ( )%74داراي تحصیالت فوق لیسانس و در گروه گواه 70 ،نفر ( )%14داراي
تحصیالت تا ديپلم و  1نفر ( )%44داراي تحصیالت فوق ديپلم و لیسانس بودند .آزمون خي دو با مقدار برابر
با  1/0و  p<4/47نشان داد كه فراواني تحصیالت در دو گروه داراي تفاوت معناداري نیست .در متغیر طول
سالهاي گذشته از ازدواج ،در گروه آموزش توانبخشي روانشناختي تلفیقي 8 ،نفر ( )%04در گروه تا  6سال
گذشته از ازدواج 0 ،نفر ( )%04در گروه  1تا  74سال گذشته از ازدواج و  8نفر ( )%04در گروه  77سال و
بیشتر گذشته از ازدواج و در گروه گواه نیز 8 ،نفر ( )%04در گروه تا  6سال گذشته از ازدواج 0 ،نفر ()%74
در گروه  1تا  74سال گذشته از ازدواج و  74نفر ( )%64در گروه  77سال و بیشتر گذشته از ازدواج قرار
داشتند .آزمون خي دو با مقدار برابر با  4/88و  p<4/46نشان داد كه فراواني طول سالهاي گذشته از
ازدواج در دو گروه داراي تفاوت معناداري نیست .در متغیر سن ،در گروه آموزش توانبخشي روانشناختي
تلفیقي 8 ،نفر ( )%04در گروه سني تا  44سال 1 ،نفر ( )%46در گروه سني  47تا  04سال و  6نفر ()%06
در گروه سني  07سال و باالتر و در گروه كنترل نیز 74 ،نفر ( )%64در گروه سني تا  44سال 1 ،نفر ()%46
در گروه سني  47تا  04سال و  4نفر ( )%76در گروه سني  07سال و باالتر قرار داشتند .آزمون خي دو با
مقدار برابر با  4/10و  p<4/46نشان داد كه فراواني سن در دو گروه داراي تفاوت معناداري نیست .در جدول
 ،0میانگین و انحراف معیار تعهد زناشويي و مهارتهاي ارتباطي به تفكیك براي گروه آزمايش و گروه گواه
براي سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري ارائه شده است.
جدول  .2میانگین و انحراف معیار تعهد و مهارتهای ارتباطي در دو گروه پژوهش در سه مرحله زماني
گروه توانبخشي
گروه گواه
مرحله
متغیر
روانشناختي تلفیقي

تعهد
زناشويي

مهارتهاي
ارتباطي

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

746/64

1/84

749/06

6/06

پسآزمون

710/14

1/70

741/16

1/19

پیگیري

708/76

1/01

701/76

6/11

پیشآزمون

744/84

74/04

98/44

9/69

پسآزمون

708/16

1/09

740/44

9/80

پیگیري

704/46

1/11

776/46

6/90
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چنانكه در جدول  0ديده ميشود ،تعهد زناشويي در گروه آموزش توانبخشي روانشناختي تلفیقي ،در
مرحله پسآزمون ( )710/14نسبت به مرحله پیشآزمون ( )749/06افزايش قابل توجهي را نشان ميدهد.
اين امر در حالي است كه گروه گواه در مرحله پسآزمون ( )749/06نسبت به مرحله پیشآزمون ()741/16
تفاوت چشمگیري نداشته است .تعهد در مرحله پیگیري گروه آزمايش ( )708/76با افت نسبت به مرحله
پس آزمون اين گروه ،به میانگین گروه گواه در مرحله پیگیري ( )701/76نزديك شده است .در مهارتهاي
ارتباطي ،گروه آموزش توانبخشي روان شناختي تلفیقي ،در پسآزمون ( )708/16و پیگیري ()704/46
نسبت به پسآزمون ( )740/44و پیگیري ( )776/46گروه گواه ،تغییرات قابل توجهتري را نشان داده است
پیش از اجراي تحلیل واريانس اندازههاي تكرار شده ،در راستاي بررسي پیشفرضهاي اين نوع تحلیل،
آزمون شاپیرو -ويلك نشان داد در تعهد زناشويي (به ترتیب براي سه مرحله آزمون شاپیرو-ويلك برابر با
 4/96 ،4/98و  4/91و  )p<4/46و مهارتهاي ارتباطي (به ترتیب براي سه مرحله آماره شاپیرو-ويلك برابر
با  4/91 ،4/91و  4/96و  )p<4/46توزيع دادهها نرمال است .آزمون لوين نیز برابري واريانسهاي درون
گروهي را براي تعهد زناشويي (به ترتیب براي سه مرحله آماره لوين برابر با  4/79 ،4/14و  4/440و )p<4/46
و مهارتهاي ارتباطي (به ترتیب براي سه مرحله آماره لوين برابر با  7/00 ،7/06و  4/40و  )p<4/46و
آزمون ام باكس نیز برابري ماتريس واريانس-كوواريانس را در تعهد زناشويي (ام باكس برابر با  9/74و
 )p<4/46و مهارتهاي ارتباطي (ام باكس برابر با  70/04و  )p<4/46نشان دادند .در نهايت آزمون ماخلي
نشان داد پیش فرض كرويت براي تعهد زناشويي ( Wماخلي برابر با  4/96و  )p=4/41و براي مهارتهاي
ارتباطي ( Wماخلي برابر با  4/98و  )p=4/10رعايت شده است .در جدول  ،4نتايج تحلیل واريانس اندازههاي
تكرار شده ،براي تعهد زناشويي و مهارتهاي ارتباطي ارائه شده است.
جدول  .3نتایج تحلیل واریانس اندازهگیری تکرارشده (مکرر) برای تعهد زناشویي و مهارتهای ارتباطي
متغیر

منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادي

میانگین
مجذورات

نسبتF

معناداري

اندازه
اثر

توان
آزمون

تعهد
زناشويي

مراحل مداخله
مراحل×گروه
گروه

0047/10
6149/60
7190/74

0
0
7

0776/81
0840/11
7190/74

17/79
90/41
47/87

4/447
4/447
4/447

4/16
4/17
4/01

7
7
7

مهارتهاي
ارتباطي

مراحل مداخله
مراحل×گروه
گروه

1018/76
0164/40
7697/07

0
0
7

4749/41
0406/71
7697/07

18/49
68/41
9/78

4/447
4/447
4/440

4/11
4/14
4/79

7
7
4/80

چنانكه در جدول  4مشاهده ميشود ،در تعهد زناشويي تعامل مراحل×گروه ( df=0 ،F=90/41و )p=4/447
و در مهارت هاي ارتباطي نیز تعامل مرحله×گروه ( df=0 ،F=68/41و  )p=4/447معنادار هستند .اين
معناداري به اين مفهوم است كه حداقل در يكي از دو مرحله پسآزمون و پیگیري بین گروه آموزش
توانبخشي روانشناختي تلفیقي با گروه گواه در متغیرهاي تعهد زناشويي و مهارتهاي ارتباطي تفاوت
معناداري وجود دارد .در جدول  ،0نتايج آزمون تعقیبي بونفروني براي مقايسه پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیري به صورت دو به دو با يكديگر ارائه شده است.
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جدول  .4نتایج آزمون بونفروني برای مقایسه پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در تعهد زناشویي و
مهارتهای ارتباطي
متغیر

مراحل مورد مقايسه

تفاوت میانگینهاي
تعديلشده

خطاي
استاندارد

معناداري

تعهد زناشويي

پیشآزمون -پسآزمون
پیشآزمون -پیگیري
پسآزمون -پیگیري

-74/96
-74/18
4/41

4/91
7/40
4/91

4/447
4/447
4/77

مهارتهاي
ارتباطي

پیشآزمون -پسآزمون
پیشآزمون -پیگیري
پسآزمون -پیگیري

-71/90
-74
4/90

7/80
7/40
7/49

4/447
4/447
4/49

چنانكه در جدول  0مشاهده ميشود ،بین پیشآزمون -پسآزمون و پیشآزمون-پیگیري در هر دو متغیر
تعهد زناشويي و مهارتهاي ارتباطي تفاوت معناداري وجود دارد ،اما بین پسآزمون و پیگیري تفاوت معنادر
نیست .اين نتايج نشان مي دهد كه به طور نسبي تغییرات متغیرها در پیگیري نسبت به پسآزمون ثبات
داشته است.
بحث و نتیجهگیری
هدف اين مطالعه تعیین اثربخشي آموزش توانبخشي روانشناختي تلفیقي بر تعهد زناشويي و مهارتهاي
ارتباطي در زوجهاي در معرض طالق بود .يافتهها نشان داد كه آموزش توانبخشي روانشناختي تلفیقي
موجب افزايش تعهد زناشويي و مهارتهاي ارتباطي شد .در مطالعات قبلي در جستجوهاي انجام شده
مطالعهاي در حوزه اثربخشي آموزش توانبخشي روانشناختي تلفیقي بر تعهد زناشويي و مهارتهاي ارتباطي
زوج هاي در معرض طالق در دسترس قرار نگرفت ،ولي مطالعاتي در سرتاسردنیا و در ايران ،اثربخشي
مداخلههاي آموزشي و درماني با پايه و محتواي روانشناختي را بر متغیرهاي مرتبط با تعهد زناشويي و
مهارتهاي ارتباطي با تنوع زيادي بر پايه رويكردهاي آموزشي و درماني مختلف مورد بررسي قرار دادهاند.
براي نمونه نجمي و همكاران ( )7491اثربخشي آموزش شناختي و رفتاري را بر تعهد زناشويي زوجهاي در
معرض طالق ،گودرزي و همكاران ( 7499و  )0404اثربخشي درمان هیجانمدار و واقعیت درماني را بر
تعهد اجتماعي زوجین در معرض طالق و احمدزاده اقدم و همكاران ( )7044اثربخشي زوج درماني به روش
تحلیل رفتار متقابل را بر تعهد زناشويي در زوجین داراي تعارضات زناشويي نشان دادهاند .در بسته آموزشي
توانبخشي روانشناختي تلفیقي زوجها در مطالعه حاضر ،فنون آموزشي مورد استفاده در مواردي داراي
همپوشيهايي با فنون آموزشي حوزههاي شناختي و رفتاري ،تحلیل روابط ،درمان هیجان مدار و طرحواره
درماني و طیفي ديگر از فنون مورد نیاز براي ارتقاء كیفیت زندگي زناشويي استفاده شده است .به همین
جهت بهطور نسبي مي توان گفت كه نتايج اين بخش از مطالعه در باره اثربخشي آموزش توانبخشي
روانشناختي تلفیقي بر تعهد زناشويي با نتايج مطالعات ذكر شده ،همسويي نشان ميدهد.
در تبیین اثربخشي آموزش توانبخشي روانشناختي تلفیقي بر تعهد زناشويي زوجهاي متقاضي طالق ميتوان
به ساز و كارهاي مرتبط با نقش هر يك از متغیرهاي مرتبط با تمايل به جدايي و طالق اشاره كرد .بر پايه
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پیشینه در دسترس مهارتهاي ارتباطي (خسروي و همكاران7498 ،؛ محمودزاده مرقي و همكاران7044 ،؛
نبیئي و همكاران ،)7499 ،رضايت زناشويي (صادقي و همكاران ،)7491 ،تعارض زناشويي (عرب و همكاران،
 ،)7494خشونت خانگي (زارعان و همكاران ،)7496 ،طرحوارههاي روانشناختي (عدلپرور و
همكاران7044،؛ مهرپويا و همكاران ،)0400 ،صمیمیت زناشويي(نبیئي و همكاران ،)7499 ،تعهد زناشويي
(ويتون و همكاران ،)0474 ،مهارتهاي زندگي (جلیلي و همكاران ،)0471 ،سالمت و بهزيستي روان-
شناختي (اسبارا و همكاران )0476 ،و هوش هیجاني و معنوي (محسنیان و همكاران7481 ،؛ شیرزادي و
همكاران ) 0407 ،متغیرهاي قابل آموزشي معرفي شدهاند كه بهطور با واسطه يا بيواسطه با میل به جدايي
و طالق ارتباط دارند .در بسته آموزش توانبخشي روانشناختي تلفیقي مطرح شده در مطالعه حاضر ،استفاده
اين متغیرها و به كارگیري فنون آموزشي معطوف به ارتقاء متغیرهاي مثبت (مهارتهاي ارتباطي ،رضايت
زناشويي ،صمیمیت زناشويي ،تعهد زناشويي ،مهارتهاي زندگي ،سالمت و بهزيستي روانشناختي و هوش
هیجاني و معنوي) و تضعیف متغیرهاي منفي (تعارضات زناشويي ،خشونت خانگي و طرحوارههاي ناسازگار
و معیوب) با هدف تالش براي پیشگیري از وقوع طالق با اتكاء بر يافتههاي مطالعات قبلي ،محوريت حیاتي
داشته است .اثربخشي آموزش توانبخشي روان شناختي تلفیقي بر افزايش تعهد زناشويي نیز به نقش جدي
آموزش صمیمیت ،رضايت ،تعهد ،بهكارگیري بهتر ظرفیتهاي هوش هیجاني و معنوي ،تالش براي ارتقاء
سالمت و بهزيستي در كنار انجام تمريناتي بر روي كاهش تعارضها ،خشونت و تضعیف نقش تفسیرها و
ارزيابيهاي مبتني بر برخي طرحوارههاي ناسازگار و ناكارآمد شناختي ،مربوط است .اين تبیین با توجه به
اينكه زوجهاي متمايل به طالق ،اغلب در استفاده از الگوهاي رفتاري صمیمانه ،رضايتبخش ،متناسب با
شرايط و نیازهاي طرف مقابل و در مجموع در ايجاد يك رابطه مثبت و سازنده با يكديگر دچار ضعف
محسوسي هستند (زارعان و سديدپور7496 ،؛ عدلپرور و همكاران7044 ،؛ اسپايكیك و مورتلمانز0407 ،؛
اسكافي نوقاني و همكاران0407 ،؛ كمر و فیزان ،)0407 ،به طور جدي برجسته تر ميشود.
در واقع آموزش توانبخشي روانشناختي تلفیقي با تمركز بر ظرفیتهاي مغفول مانده مهارتهاي ارتباطي،
رضايت زناشويي ،صمیمیت زناشويي ،تعهد زناشويي ،مهارتهاي زندگي ،سالمت و بهزيستي روانشناختي
در كنار هوش هیجاني و معنوي در متن روابط زناشويي ،زندگي و رابطه كم تنشتر و قابل ترمیم را از طريق
سرمايهگذاري بر جنبههاي سازنده و مثبت اين روابط را پیش روي زوجهاي متمايل به طالق قرار ميدهد،
و فرصتي نوين را در متن آخرين تالشها براي نجات زندگي در حال فروپاشي فراهم ميكند .با درگیر شدن
زوج ها در فنون آموزشي ارتقاء رضايت ،مهارت ارتباطي ،تعهد و صمیمیت زناشويي ،همراه با استفاده از
كاركردها و نقشهاي هوش هیجاني ،بهزيستي و سالمت روانشناختي و هوش معنوي ،به تدريج روابط عاري
از تعهد و صمیمیت و سرشار از كشمكش ،آنها در مسیر تبادل رفتارها و پیامهاي متعهدانه ،رضايت بخش و
صمیمانهتر حركت ميكنند .همین امر ميتواند يكي از ساز وكارهاي اصلي اثربخشي آموزش توانبخشي
روان شناختي تلفیقي بر تعهد زناشويي باشد .موازي با ساز و كار و نقش ارتقاء صمیمیت ،رضايت ،تعهد،
استفاده از هوش هیجاني و معنوي در ارتقاء تعهد زناشويي ،آموزش اجتناب از رفتارهاي خشن و پرخاشگرانه
در روابط و راههاي مقابله با اين نوع رفتارها در حین رابطه ،به شكلي همافزا آثار ساز و كار ارتقاء كیفیت
روابط و زندگي زناشويي را تقويت و از اين طريق نیز تعهد زناشويي امكان ارتقاء پیدا ميكند .بنابراين
اثربخشي آموزش توانبخشي تلفیقي بر تعهد زناشويي ،در بستري رو به رشد از رضايت زناشويي ،صمیمیت
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و تعهد باالتر ،در كنار بهزيستي روانشناختي و ديگر مهارتهاي زندگي ضروري نظیر تبادل مهرباني ،محبت،
از خودگذشتگي و گذشت و فداكاري منصه بروز پیدا ميكند.
نتايج مربوط به اثربخشي آموزش توانبخشي روانشناختي تلفیقي بر مهارتهاي ارتباطي نیز با توجه به
محتواي اين نوع آموزش و تمركز بر همبستهها و مهارتهاي مختلف روانشناختي مرتبط با میل به طالق
و جدايي نیز با نتايج مطالعه نامني و همكاران ( )7498در خصوص اثربخشي مشاوره گروهي مبتني بر
طرحواره درماني بر كیفیت رابطه زناشويي زوجهاي متقاضي طالق ،با نتايج مطالعه بالنچارد و همكاران
( )0449در خصوص اثربخشي آموزش ازدواج و رابطه بر مهارتهاي ارتباطي زوجها و با نتايج مطالعه مشتاقي
و همكاران ( )7499در خصوص اثربخشي آموزش مهارتهاي ارتباط صمیمانه بر شفافیت ارتباط زناشويي
همسويي نشان ميدهد .در تبیین اثربخشي آموزش توانبخشي روانشناختي تلفیقي بر افزايش مهارتهاي
ارتباطي زوجهاي در معرض طالق ،عالوه بر افزايش تعهد زناشويي كه در بخشي ديگري از اين پژوهش نشان
داده شد ،و فراتر از ارتقاء رضايت ،مهارت ارتباطي ،تعهد و صمیمیت زناشويي ،همراه با استفاده از نقش هوش
هیجاني ،بهزيستي و سالمت روان شناختي و هوش معنوي ،به ساز و كارهاي تقويت معطوف به احترام و
رابطه متقابل و رفع نیازهاي مختلف در كنار احساس تجربهاي جديد از روابط غیرمتعارض در كنار همسر
ارتباطي تنگاتنگ پیدا ميكند .واقعیت اين است كه زوجهاي مايل به طالق به جز مواردي كه عوامل الينحل
و مسئله آفرين زمینه ساز تعارض ،كشمكش و در نهايت تمايل به طالق و وقوع طالق دخیل هستند (قديمي-
آزاد و همكاران0407 ،؛ وندايك و همكاران ،)0407 ،در بسیاري از مواقع از ضعفهاي جدي در حوزه
برقراري روابط سازنده در بستر تبادل رضايت بخش عواطف و هیجانهاي مثبت با يكديگر ،برداشتها و سوء
تفاهمهاي مخرب ،ضعف مهارتهاي ارتباطي و مهارتهاي زندگي ،ناتواني و يا غفلت در استفاده از تمامي
فرصتها و امكانات ايجاد يك رابطه و زندگي زناشويي رضايت بخش و مثبت برخوردارند (دهدست و قبادي،
7499؛ آبريو-آفونسو و همكاران .)0407 ،آسیبهاي حاصل از ضعفهاي مطرح شده ،زوجهاي متقاضي
طالق را به دلیل عدم وجود مهارتهاي ارتباطي الزم ،در چرخهاي معیوب از تالشها و روشهاي ناكارآمد
گرفتار ميكند .تمايل به جدايي و طالق كه در پايان زنجیره روابط آسیبزا در قالب رجوع براي جدايي نمود
يافته ،مانند بسیاري ديگر از تصمیمات و انتخابهاي اين زوجها كه به جاي سازنده بودن ،اغلب راهحلي
ويرانگر تلقي ميشود ،را ميتوان نوعي عصیان و تمايل به گريز از شرايط پرتنش تعريف كرد .آموزش
توانبخشي روان شناختي تلفیقي در مسیر خود ،تمايل به جدايي را كه شكلي از تمايل به گريز از تنش و
فشار خردكننده است را با تجاربي جديد معطوف به مهارتهاي ارتباطي موثر در كنار ارتقاء سطح استفاده
از مهارتهاي زندگي ،مهار رفتارهاي مخرب خشونتبار و پرخاشگرانه و افزايش متعیرهاي مثبت براي يك
زندگي زناشويي آرامش بخش (رضايت زناشويي ،صمیمیت زناشويي ،تعهد زناشويي ،مهارتهاي زندگي،
سالمت و بهزيستي روانشناختي و هوش هیجاني و معنوي) جايگزين و از اين طريق توان و ظرفیت استفاده
از مهارتهاي ارتباطي را تقويت ميكند .در مجموع نتايج اين مطالعه نشان داد كه آموزش توانبخشي
روانشناختي تلفیقي به صورتي اثربخش حتي تا دو ماه پس از پايان يافتن دوره آموزش يعني در مرحله
پیگیري موجب افزايش تعهد زناشويي و مهارتهاي ارتباطي در زوجهاي در معرض طالق شده است .به
همین منظور پیشنهاد ميشود تا اين آموزش تلفیقي براي زوجهايي كه بستر اصلي تمايل به طالق آنها
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مشكالت معطوف به مهارتهاي ارتباطي ،رضايت زناشويي ،طرحوارههاي روانشناختي ،شناخت و مواجهه
ناكارآمد با تعارضات زناشويي ،صمیمیت ،تعهدزناشويي ،بهزيستي روانشناختي ،مهارتهاي زندگي ،پرهیز
از خشونت خانگي ،هوش هیجاني و هوش معنوي است (اين مهم به سادگي از طريق سنجشهاي آغازين
در ورود به نظام مشاوره طالق قابل سنجش و بررسي است) ،بهعنوان آموزشي موثر از طريق مراكز مشاوره
روانشناختي برنامه ريزي و اجرا شود .در پايان نیز الزم است تا به محدوديتهاي مطالعه حاضر از جمله
استفاده از نمونهگیري در دسترس ،تمركز بر زوجهاي متقاضي طالق و جدايي كه به سیستم دادگستري
براي انجام مراحل قانوني طالق مراجعه نمودند و استفاده از پرسشنامه خودگزارش دهي كه ممكن است
دادههاي عمیقي را به دست ندهد ،توجه الزم و كافي بشود .بنابراين در تعمیم نتايج اين مطالعه براي زوجهاي
متعارض و يا ناراضي كه هنوز وارد فرايند طالق قانوني نشدهاند ،بايد احتیاط شود .در راستاي محدوديتهاي
مورد اشاره پیشنهاد ميشود در مطالعات آينده از روشهاي انتخاب تصادفي براي نمونهگیري همراه با
سنجش و بررسي سابقه طالق قبلي ،مد نظر قرار گیرند.
موازین اخالقي
دريافت رضايت نامه كتبي ،رازداري نسبت به اطالعات شركتكنندگان ،استفاده از دادهها صرفا در راستاي
اهداف پژوهش ،آزادي كامل براي انصراف از ادامه پژوهش و اطالعرساني دقیق در صورت درخواست شركت-
كنندگان از ن تايج ،همراه با آموزش گروه گواه پس از اتمام آموزش گروه آزمايش ،اصول اخالقي رعايت شده
در اين مطالعه هستند.
سپاسگزاری
از كلیه مراكز مشاوره روان شناختي و زوجهايي كه با حضور خود در اين پژوهش اجراي اين مطالعه را
امكانپذير و پربار نمودند از صمیم قلب تشكر و قدرداني ميكنیم.
مشارکت نویسندگان
اين مقاله برگرفته از رساله دكتري روانشناسي مصوب نويسنده اول در دانشگاه آزاداسالمي ،واحد اصفهان
(خوراسگان) است و همه نويسندگان درمراحل مختلف انجام اين رساله و تدوين و ارسال مقاله نقش داشتهاند.
تعارض منافع
بنا بر اعالم ن ويسندگان ،اين مقاله از هیچ موسسه يا سازماني حمايت مالي دريافت ننموده و داراي تعارض
منافع نميباشد.
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حاتمي ،نوشین ،.حیدري ،حسن ،.و داودي ،حسین .)7499( .اثربخشي درمان فراتشخیصي يكپارچه بر
تمايزيافتگي زوجین متقاضي طالق .روان شناسي تحلیلي شناختي.01-49 ،)00(77 ،
حسني ،محمدرضا ،.هدايتي ،منصوره ،.و محمدزاده ،فاطمه .)7491( .فراتحلیل مطالعات انجامشده دربارة نگرش
به طالق در سالهاي  .7490-7480مجله مطالعات اجتماعي ايران ،4(77 ،دومین ويژه نامه جامعه شناسي
خانواده).701-767 ،
حسین چاري ،مسعود ،.و فداكار داوراني ،محمدمهدي .)7480( .بررسي تاثیر دانشگاه بر مهارتهاي ارتباطي بر
اساس مقايسه دانشآموزان و دانشجويان .روانشناسي بالیني و شخصیت (دانشور رفتار سابق)،)76(70 ،
.07-40
حسیني ،امین ،.زهراكار ،كیانوش ،.داورنیا ،رضا ،.شاكرمي ،محمد ،.و محمدي ،بهناز .)7490( .رابطهي تعهد
زناشويي با ويژگيهاي شخصیتي .مجله دانشگاه علوم پزشكي سبزوار.188-191 ،)6(00 ،
خسروي ،جهانبخش ،.مرادي ،امید ،.احمديان ،حمزه ،.و يوسفي ،ناصر .)7498( .مدل علّي گرايش به طالق عاطفي
بر اساس الگوهاي ارتباطي زوجین با میانجيگري دلزدگي زناشويي (مطالعه موردي :شهرستان قصرشیرين).
دوفصلنامه مطالعات جمعیتي.786-074 ،)0(6 ،
دهدست ،كوثر ،.و قبادي ،شهاب .)7499( .تبیین شاخصهاي گسست در خانواده ايراني متأثر از فرايند نوسازي:
يك فراتحلیل كیفي .فرهنگ مشاوره و روان درماني.707-768 ،)04(77 ،
زارعان ،منصوره ،.و سديدپور ،سمانه سادات .)7496( .فراتحلیل تحقیقات مربوط به طالق :رويارويي عوامل فردي
و اجتماعي .بررسي مسائل اجتماعي ايران.797-078 ،)0(1 ،
زارع ،بیژن ،.و صفیاري جعفرآباد ،هاجر .)7490( .مطالعة رابطة عوامل مؤثر بر میزان رضايت از زندگي زناشويي
در میان زنان و مردان متأهل شهر تهران .مطالعات اجتماعي روان شناختي زنان.777-704 ،)7(74 ،
صادقي ،رسول ،.زنجري ،نسیبه ،.و محمودياني ،سراج الدين .)7491( .تاثیرالگوهاي ازدواج در رضايت زناشويي و
تمايل به طالق در شهر تهران .مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان سابق).1-06 ،)87(07 ،
عباسزاده ،محمد ،.سعیدي عطايي ،حامد ،.و افشاري ،زهرا .)7490( .مطالعه برخي عوامل جريان مدرنیته مؤثر
بر گرايش زنان به طالق (مورد مطالعه :زنان متأهل شهر زنجان) .پژوهشهاي راهبردي مسائل اجتماعي
ايران.06-00 ،)7(0 ،

019

اثربخشي توانبخشي روانشناختي تلفيقي بر تعهد زناشويي و مهارتهاي ارتباطي

| آگاهي و همکاران

| خانواده درماني کاربردي

عدلپرور ،عفت ،.صفائيراد ،ايرج ،.عرفاني ،نصراهلل ،.و جديدي ،هوشنگ .)7044( .تدوين مدل علي تعارضات
زناشويي بر اساس سبكهاي دلبستگي با نقش واسطهاي طرحوارههاي بريدگي/طرد و خودگرداني/عملكرد
مختل در زنان در آستانه طالق .خانواده درماني كاربردي.719-789 ،)0(0 ،
عرب ،سید محمد ،.ابراهیم زاده پزشكي ،رضا ،.و مروتي شريف آبادي ،علي .)7494( .طراحي مدل فرا تركیب
عوامل مؤثر بر طالق با مرور نظاممند مطالعههاي پیشین .مجله اپیدمیولوژي ايران.74-00 ،)0(74 ،
فروتن ،يعقوب ،.و میرزايي ،سمیه .)7496( .نگرش به طالق و تعیینكنندههاي آن در ايران .دوفصلنامه مطالعات
جمعیتي.794-006 ،)0(0 ،
فالحیان ،حسین ،.میكايیلي ،نیلوفر ،.و يوسفي مريداني ،متین .)7498( .پیشبیني روابط فرازناشويي بر اساس
كیفیت عشق ،سبكهاي حل تعارض زوجین و تعهد زناشويي .آسیبشناسي ،مشاوره و غنيسازي خانواده،
.69-11 ،)7(6
فیروزجائیان گلوگاه ،علي اصغر ،.صادقي ،سهیل ،.جان محمدي لرگاني ،وحید ،.و لطفي ،طاهره.)7491( .
فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه طالق در ايران .مطالعات زن و خانواده.777-704 ،)0(1 ،
گودرزي ،امیرحسین ،.كیخسرواني ،مولود ،.ديره ،عزت ،.و گنجي ،كامران .)7499( .اثربخشي واقعیت درماني بر
انعطافپذيري و دلزدگي زناشويي و تعهد اجتماعي در زوجین متقاضي طالق شهرستان مالير .زن و مطالعات
خانواده.1-01 ،)09(74 ،
محسنیان ،محمد ،.كرملو ،سمیرا ،.و گنجوي ،آناهیتا .)7481( .رابطه میان تمايزيافتگي خود و هوش هیجاني از
متقاضیان طالق .خانواده پژوهي.841-801 ،)70(4 ،
محمودزاده مرقي ،علي ،.میراسكندري ،فريبا ،.و فربد ،محمد صادق .)7044( .مدلسازي معادالت ساختاري
گرايش به طالق با تأكید بر مهارتهاي ارتباطي ،حل تعارض و حل مسائل زندگي زناشويي .تحقیقات علوم
رفتاري.46-00 ،)7(79 ،
مرتضايي ،نسترن ،.و رضازاده ،سید محمد رضا .)7499( .نقش میانجي تعهد زناشويي در رابطه بین ادراک انصاف
و رضايتمندي زناشويي .پژوهشهاي كاربردي روانشناختي.087-090 ،)0(77 ،
مرادي ،امید ،.و چارداولي ،شايسته .)7496( .اثربخشي زوج درماني تلفیقي به شیوه شناختي -رفتاري و ساختاري
بر كیفیت زندگي و ابعاد آن در زوجهاي متقاضي طالق .پژوهشهاي مشاوره.00-04 ،)61(76 ،
مشتاقي ،سارا ،.اصغرنژاد فريد ،علياصغر ،.و احقر ،قدسي .)7499( .اثربخشي آموزش مهارتهاي ارتباط صمیمانه
بر شفافیت ارتباط زناشويي و میل به طالق در زوجهاي متقاضي طالق .روانشناسي اجتماعي-740 ،)66(8 ،
.704
نامني ،ابراهیم ،.سعادت ،سید حسن ،.كشاورز افشار ،حسین ،.و عسكرآبادي ،فاطمه .)7498( .اثربخشي مشاوره
گروهي مبتني بر طرحواره درماني بر كیفیت رابطه زناشويي ،تمايزيافتگي و سخترويي در زنان متقاضي
طالق در میان فرزندان رزمندگان دفاع مقدس .طب نظامي.97-99 ،)7(70 ،
نبیئي ،آناهیتا ،.حسیني ،سعیده السادات ،.كاكابرايي ،كیوان ،.و امیري ،حسن .)7499( .الگوي معادالت ساختاري
در رابطه بین گرايش به طالق با مهارتهاي ارتباطي و سالمت خانواده اصلي با نقش واسطهاي صمیمیت
زناشويي و تعارضات زوجین .سبك زندگي اسالمي با محوريت سالمت.9-71 ،)7(0 ،
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 اثربخشي آموزش شناختي رفتاري برظرفیت.)7491( . ابوطالب، و سعادتي شامیر،. فريبرز، درتاج،. مهسا،نجمي
، پژوهشنامه تربیتي.خودمهارگري و تعهد زناشويي در زوجین متقاضي طالق مراجعه كننده به مركز مشاوره
.740-760 ،)61(70
 بيثباتي زناشويي، نقش بيرمقي زناشويي.)7498( . نیلوفر، و میكايیلي،. حسین، فالحیان،. متین،يوسفيمريداني
،)7(6 ، مشاوره و غنيسازي خانواده، آسیبشناسي.و نارسايي شناختي در پیشبیني میل به طالق زوجین
.749-760
References
Abreu-Afonso, J., Ramos, M. M., Queiroz-Garcia, I., & Leal, I. (2021). How couple’s
relationship lasts over time? A model for marital satisfaction. Psychological Reports, 127. https://doi.org/10.1177/00332941211000651
Adams, J. M., & Jones, W. H. (1997). The conceptualization of marital commitment: An
integrative analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 72(5), 1177–1196.
Amato, P. R. (2010). Research on divorce: Continuing trends and new developments.
Journal of Marriage and Family, 72(3), 650-666.
Arocho, R., & Purtell, K. (2020). Will i stay married?: Exploring predictors of expectations
to divorce in unmarried young adults. Emerging Adulthood, 8(2), 118-132.
Besschetnova, O., Fomina, S., Shimanovskaya, Y.V., Sizikova, V., Karpunina, A., &
Konstantinova, N. (2021). Divorce in post-epidemic society: reasons and consequences.
Laplage Em Revista, 7(3D), 65-72.
Blanchard, V., Hawkins, A., Baldwin, S., & Fawcett, E. (2009). Investigating the effects of
marriage and relationship education on couples' communication skills: A meta-analytic
study. Journal of Family Psychology, 23(2), 203-214.
Chiang, YL., & Park, H. (2021). Three decades of gender and education differentials in
attitudes toward divorce in Taiwan, 1985–2015. Asian Population Studies, 1-19.
https://doi.org/10.1080/17441730.2021.2004649
De Coninck, D., Van Doren, S., & Matthijs, K. (2021). Attitudes of young adults toward
marriage and divorce, 2002–2018. Journal of Divorce & Remarriage, 62(1), 66-82.
Eskafi Noghani, M., Gorgidge, F., & Hojjati Shargh, A. A. (2021). Systematic review of
quantitative and qualitative research on divorce factor. Journal of Research & Health,
11(3), 139-146.
Fraser, S. L., Parent, V., Weetaltuk, C., & Hunter, J. (2021). Families navigating
community resources: understanding and supporting Nunavimmiut families.
International Journal of Circumpolar Health, 80(1), 1935594.
Ghadimi Azad, R., Emami Sigaroudi, A., Bostani Khalesi, Z., & Kazemnezhad Leiili, E.
(2021). Relationship between social exclusion and post-divorce adjustment in Iranian
women. Health Education and Health Promotion, 9(1), 73-78.
Goudarzi, A., Keykhosrovani, M., Deyreh, E., & Ganji, K. (2020). The effectiveness of
emotion-oriented treatment on cognitive flexibility and social commitment in divorced
couples. Razi Journal of Medical Sciences, 27(Special Issue), 64-73.
Heidari, Z., Ghamari, M., Jafari, A., Armani Kian, A. (2021). The effectiveness of
integrative behavioral couple therapy (IBCT) on emotional divorce of couples: A
randomized clinical trial. Journal of Iranian Medical Council, 4(2), 72-79.
Hou, Y., Jiang, F., & Wang, X. (2019). Marital commitment, communication and marital
satisfaction: An analysis based on actor–partner interdependence model. International
Journal of Psychology, 54(3), 369-376.
Jalili, L., Najar, S., Nezamivand_Chegini, S., & Yaralizadeh, M. (2017). The relationship
between factors related to divorce request and mental health among divorce applicant

| خانواده درماني کاربردي

| آگاهي و همکاران

اثربخشي توانبخشي روانشناختي تلفيقي بر تعهد زناشويي و مهارتهاي ارتباطي

087

women referred to legal medicine organization in Ahvaz, Iran. Journal of Family &
Reproductive Health, 11(3), 128-137.
Mehrpouya, F., Jajarmi, M., Alizadeh Mousavi, E. (2022). The Inter-structural relationships
between early maladaptive schemas and marital commitment of couples: The mediating
role of communication patterns. International Journal of Health Studies, 8(2), 23-30.
Mikolai, J., Kulu, H., Vidal, S., van der Wiel, R., & Mulder, C. H. (2019). Separation,
divorce, and housing tenure: a cross-country comparison. Demographic Research,
41(39), 1131-1146.
Parker, G., Durante, K. M., Hill, S. E., & Haselton, M. G. (2021). Why women choose
divorce: An evolutionary perspective. Current Opinion in Psychology, 43, 300-306.
Qamar, A. H., & Faizan, H. (2021). Reasons, impact, and post-divorce adjustment: Lived
experience of divorced women in Pakistan. Journal of Divorce & Remarriage, 62(5), 126.
Sbarra, D. A., Hasselmo, K., & Bourassa, K. J. (2015). Divorce and health: Beyond
individual differences. Current Directions in Psychological Science, 24(2), 109-113.
Shirzadi, Z., Khakpour, R., Khodabakhshi-Koolaee, A. (2021). The role of attachment
styles and spiritual intelligence in predicting women’s emotional divorce. Journal of
Client Centered Nursing Care, 7(1), 17-26.
Spikic, S., & Mortelmans, D. (2021). A preliminary meta-analysis of the big five
personality traits’ effect on marital separation. Journal of Divorce & Remarriage, 62(7),
551-571.
Uhlich, M., Luginbuehl, T., & Schoebi, D. (2021). Cultural diversity within couples: Risk
or chance? A meta‐analytic review of relationship satisfaction. Personal Relationships,
1-26. https://doi.org/10.1111/pere.12405
van Dijk, R., van der Valk, I. E., Deković, M., & Branje, S. (2021). A meta-analysis on
inter-parental conflict, parenting, and child adjustment in divorced families: Examining
mediation using meta-analytic structural equation models: Corrigendum. Clinical
Psychology Review, 88, 102060.
Whitton, S. W., Stanley, S. M., Markman, H. J., & Johnson, C. A. (2013). Attitudes toward
divorce, commitment, and divorce proneness in first marriages and remarriages. Journal
of Marriage and Family, 75(2), 276-287.

***
پرسشنامه تعهد زناشویي
كامال
موافقم
6

موافقم

مخالفم

0

نظري
ندارم
4

0

كامال
مخالفم
7

6

0

4

0

7

6
6
6
6
6

0
0
0
0
0

4
4
4
4
4

0
0
0
0
0

7
7
7
7
7

6
6
6
6

0
0
0
0

4
4
4
4

0
0
0
0

7
7
7
7

سواالت
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من و همسرم به راحتي احساساتمان را براي يكديگر بیان مي
كنیم
هنگامي كه من و همسرم روي يك موضوع بحث مي كنیم به
سختي به توافق مي رسیم
من نسب به همسرم خیلي متعهد هستم
همسرم به احساسات من توجه نمي كند
همسرم را فردي وفادار مي دانم
من از گفتگوي با همسرم لذت نمي برم
آرزو مي كنم كه همسرم نسبت به من بیشتر محبت و عشق ابراز
مي كرد
همسرم من را يك فرد ارزشمند مي داند
برايم سخت است كه به همسرم بگويم دوستش دارم
گاهي اوقات به همسرم دروغ مي گويم
ازدواح باعث شده است كه بیشتر از قبل خود را ارزشمند بدانم
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هنگامي كه من از دست همسرم دلخور مي شوم قادرم اين
احساسم را به اوبگويم
اگر قرار باشد دوباره از اول شروع كنم با همین فرد ازدواج خواهم
كرد
گاهي اوقات من افكار و عقايدي دارم كه دوست ندارم به همسرم
بگويم
من از داشتن رابطه جنسي با همسرم رضايت ندارم
همسرم من را درک نمي كند
رابطه جنسي ما رضايت بخش و بدون مشكل است
همسرم در مورد عقايد و افكارش با من صحبت نمي كند
من و همسرم از بودن كنار هم لذت نمي بريم
من نمیتوانم همه ي چیزهايي كه دوست دارم را به همسرم بگويم
ازدواج به من كمك كرده تا به اهدافي كه در زندگیم ترسیم كرده
بودم برسم
ازدواح كامال من را محدود كرده است
هنگامي كه مشكلي برايمان به وجود مي آيد من وهمسرم سعي
در حل آن داريم
من مطمئن هستم كه مي توانیم مشاجراتي كه به ما پیش مي
آيد را حل كنیم
مرتب همسرم را مي بوسم و نوازش میكنم
همسرم از اينكه گاهي اوقات در كنار دوستان يا خانواده ام باشم
مخالفت مي كند
همسرم از لحاظ جنسي من را جلب مي كند و برايم جذابیت
جنسي دارد
من هرگز با همسرم بحث و جدل نداشتم
همسرم بهترين دوست من است
همسرم به جزء من به شخص ديگري فكر نمي كند
همسرم به اهداف شخصي من احترام مي گذارد
همسرم از لحاظ جنسي من را جذاب مي داند
من و همسرم براي استقالل يكديگر ارزش قائل هستیم
حاضرم براي اجتناب از درگیري با همسرم هر كاري بكنم
مدت زماني كه با اقوام و دوستانمان صرف مي كنیم كافیست
در زندگي ما شوهر رهبر خانواده است
حتي اگر زن خارج از خانه كار مي كند باز هم بايد مسئول اداره
داخل خانه باشد
من و همسرم بخاطر عقايد مذهبیمان احساس نزديكي بیشتر مي
كنیم
احساس مي كنم با دوست داشتن همسرم بهتر مي توانم عشق به
خدا را درک كنم
عبادت كردن همراه همسرم براي من مهم است
در میان گذاشتن ارزش هاي مذهبي به رابطه ما كمك مي كند
همسرم همیشه شنونده خوبي است
رابطه بسیار خوبي با همسرم دارم
همسرم خلق و خوي مرا كامل مي شناسد و آنها را قبول دارد
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هرگز

7

وقتي كه چیزي را براي ديگران توضیح مي دهم ،از آنها مي پرسم كه
آيا تا اينجاي حرفم را فهمیده اند.
ديگران منوجه صحبت هاي من نمي شوند
سعي مي كنم نظراتم را به روشني بیان كنم
وقتي ديگران در جريان موضوع صحبت من نیستند ،بیان عقايدم برايم
دشوار مي شود.
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6

وقتي متوجه سوالي نمي شوم ،درخواست مي كنم كه سوال را روشنتر
بیان كنند
منوجه منظور صحبت ديگران نمي شوم.
اين كه از ديد ديگران به موضوع نگاه كنم ،برايم راحت است.
حتي وقتي كه حواسم جاي ديگر است ،وانمود مي كنم كه دارم گوش
مي دهم.
ابراز احساسات برايم دشوار است.
وقتي كه حرفي مربوط به موضوع براي گفتن داشته باشم ،قطع كردن
صحبت ديگران برايم مسأله اي نیست.
وقتي با ديگران حرف مي زنم ،مي توانم از چهره آن ها احساساتشان را
بخوانم.
وقتي كه مي دانم ديگران قصد دارند چه مطلبي را بگويند ،زودتر از
اينكه تمام كنند جوابشان را مي دهم.
وقتي كه مجبورم چیزي بگويم كه از برداشت ها و واكنش هاي مخاطب
آگاه نیستم ،به شدت به هم مي ريزم.
مي توانم نقاط ضعفم را چنان مخفي كنم كه بهانه اي به دست ديگران
ندهم.
وقتي كه اشتباه كردم ،از اينكه اشتباه خود را بپذيرم ،نمي ترسم.
بهترين راه براي اينكه به ديگران كمك كنم تا مرا درک كنند ،آن است
كه احساسات ،افكار و عقايدم را به آنان بگويم
وقتي صحبت ها احساس مي شوند ،میل دارم موضوع را عوض كنم
وقتي كه مي فهمم احساسات كسي را جريحه دار كرده ام ،از او معذرت
خواهي مي كنم
وقتي از من انتقاد مي شود ،ناراحت مي شوم و مقاومت مي كنم.
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وقتي ناراحت هستم و كسي از من مي پرسدكه «ناراحت هستي؟»پنهان
نمي كنم.
دوست دارم هرچه زودتر به اصل مطلب بپردازم.
وقتي كه با كسي صحبت مي كنم ،سعي مي كنم خودم را جاي او
بگذارم.
وقتي كه كسي در پیدا كردن كلمات مناسب مشكل دارد ،با كمال میل
آنچه كه فكر مي كنم او مي خواهد بگويد ،پیشنهاد مي كنم.
ديگران مي گويند كه من صدايم را بلند مي كنم (بلند صحبت مي
كنم) ،اگر چه خودم از اين موضوع آگاه نیستم
ه طور طبیعي چنین است كه در مكالمات ،من بیشتر صحبت مي كنم.
اين طور فكر مي كنم كه با حضور من مجلس صمیمي تر مي شود.
به آنچه ديگران مي گويند عالقه مند مي شوم.
گر كسي با من مخالفت كند ،احساس ناراحتي مي كنم به ويژه اينكه
آن شخص تجربه مرا هم نداشته باشد.
وقتي از كسي انتقاد مي كنم ،مطمئنم كه منظورم عمل و رفتار اوست
نه خود او ،مثالً به جاي اينكه بگويم« :تو دوست خوبي نیستي» ،مي
گويم« :من با اين برخورد تو موافق نیستم» .
من قادرم مشكالت را بدون از دست دادن كنترل عواطفم حل كنم.
به هنگام صحبت با ديگران از واكنش عاطفي خودم به آنچه گفته مي
شود ،آگاهم.
تمايل دارم بحث بر سر موضوعات رنجش آور را به تأخیر بیاندازم.
قادرم با كسي كه احساساتم را جريحه دار كرده است ،مقابله به مثل
كنم.
از بیان مخالفتم با ديگران اجتناب مي كنم ،چون ممكن است از من
ناراحت شوند.
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Effectiveness of Eclectic Psychological Rehabilitation Training
in Marital Commitment and Communication Skills of
Divorcing Couples
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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 pretestposttest 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.
Keywords: rehabilitation, psychological
communication skills, divorcing couples
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