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برافزایش  در طالقمداخله مددکاري اجتماعی الگوي تأثیر

در  القطپیگیري  ي و کاهشسازگار رضایت زناشویی،

  هاي متقاضی طالق توافقی زوج
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  چکیده

 شیافـزا  ،القطـ پیگیـري  در کـاهش   مداخلـه مـددکاري اجتمـاعی    اثربخشی الگوي حاضر باهدفپژوهش 

 شـده اسـت،   انجام شهر قزویندر هاي متقاضی طالق توافقی، رضایت زناشویی و افزایش سازگاري در زوج

 حاضـر بـا   پـژوهش  .ی استکم پژوهش به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ شیوه گردآوري اطالعات، نیا

آمـاري   جامعه .انجام شدآزمون پس-آزمون  روش پژوهش آزمایشی با گروه کنترل با استفاده از طرح پیش

اقدام به طـالق نمـوده و اسـامی ایشـان جهـت       1398در سالمتقاضی طالق توافقی که  هاي زوجپژوهش را 

آنها بـر   تعداد .اند دادهشده بود را تشکیل  انجام مددکاري اجتماعی و مشاوره طالق توافقی شهر قزوین ثبت

صورت به) نفر 331(زوج 165نفر است که بر مبناي جدول مورگان از این جامعه  2488اساس آمار موجود 

هـردو   .تقسـیم شـدند   و کنتـرل تصادفی به گروه آزمـایش   طور و بهگیري تصادفی ساده انتخاب شدند  نمونه

 .ي قـرار گرفتنـد  ریـ گ انـدازه مـورد آزمون  یک پس آزمون و دومین بار براي اولین بار براي یک پیش گروه

آزمـون و   پـیش  دو مرحلـه پرسشنامه سازگاري بـل و پرسشـنامه رضـایت زناشـویی انـریچ را در       هایآزمودن

هفتـه   5در سـاعته   2جلسه  5پیشگیري از طالق در  مداخلۀآزمایش تحت  گروه .کردند لیتکم آزمون، پس

و بخش توصـیفی و اسـتنباطی    در دوها داده .ون صورت گرفتآزم تحت آموزش قرار گرفتند و سپس پس

تی مستقل  آزمون اسمیرنف، آزمون کوواریانس چند متغیره،-کلموگرف آزمون بندي فریدمن، رتبه آزمون
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ي نتایج نشان داد که میزان رضـایت زناشـویی و   ها افتهی.قرار گرفتوتحلیل  و آزمون مک نمار مورد تجزیه

 چنین هم .داري از گروه کنترل متفاوت شد طور معنی آزمون به گروه آزمایش در پسهاي  سازگاري در زوج

منظور بررسی تفاوت گروه آزمایش و گـروه کنتـرل در متغیرکـاهش پیگیـري      نتایج آزمون مک نمار که به

داري بـا   صـورت معنـی   که میزان کاهش پیگیري طالق در گروه آزمـایش بـه   دهدیمطالق انجام شد، نشان 

نتیجه گرفت  توانیمکنترل متفاوت است و چون تعداد انصراف از طالق در گروه آزمایش بیشتر بود  گروه

داري موجـب کـاهش    صـورت معنـی   که اجراي الگوي مداخله مددکاري در طالق توافقی توانسته است بـه 

ق توافقی نتایج حاکی از این است که اجراي الگوي مداخله مددکاري اجتماعی در طال. پیگیري طالق شود

و کـاهش  ي اثربخش درافزایش رضایت زناشویی، افـزایش سـازگاري  ا مداخلهعنوان یک روش  به تواندیم

  .هاي متقاضی طالق شود پیگیري طالق در زوج

  الگوي مداخله مددکاري اجتماعی، سازگاري، رضایت زناشویی :ي کلیديها واژه

  

  طرح مسئله

اي گفته  اده یا خانوار به گروه دو یا چندنفره، خانو)1994(طبق تعریف سازمان ملل متحد 

خانواده اولین نهاد اساسی . کنند و تعلقات عاطفی به هم دارند شود که با هم زندگی می می

ویژه نیاز به زندگی خانوادگی و اجتماعی  ها به است که براي تأمین نیازهاي اولیه انسان

هاي افراد در بستر خانواده شکل  ارتباط ها و ترین تعامل ترین و مهم گرفته است بنیادي شکل

نیاز از عضویت در نهاد خانواده بداند و همۀ  تواند خود را بی هیچ فردي نمی. گیرد می

چنین  هم. اند هاي گوناگون به دنبال استحکام در بنیان خانواده بوده جوامع همیشه با شیوه

ي خویش است که در خانواده عامل کمال بخشی، سکونت، آرامش و بالندگی به اعضا

در کشور ایران خانواده در مقایسه با . کند اي ایفا می تحوالت اساسی جوامع نقش عمده

سایر نهادها از اهمیت باالیی برخوردار است و عضویت در خانواده بر اساس دالیل شرعی، 

ورود به خانواده از طریق تولد یا . گیرد قانونی، عاطفی، جغرافیایی و زیستی شکل می

  . رود دواج است و تنها با مرگ، عضویت در خانواده از بین میاز

اي از وظایف  اي پیوسته است که هر مرحله مجموعه چرخه حیات خانواده مرحله

گیرد که باید براي ورود به مرحله بعدي رشد، آن وظایف را  اعضاي خانواده را در برمی
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مشکالت سازگاري منجر  شکست در اداي وظایف به ایجاد. طور کامل انجام دهند به

اند که ازجمله  هاي فراوانی روبرو شده هاي ایرانی با چالش اما امروزه خانواده. شود می

توان به باال رفتن سن ازدواج، کاهش میزان ازدواج جوانان، عدم تمایل به فرزندآوري،  می

در گیري  هاي همسري، تغییر قدرت و نحوة تصمیم تغییر نگاه زنان و مردان به نقش

ویژه از نوع توافقی  افزایش طالق به. ها و فرزندساالري و افزایش طالق اشاره نمود خانواده

ها را  اي از مسائل گوناگون را به وجود آورده و سرمایۀ اجتماعی خانواده آن، که مجموعه

توانند نتایج  توان گفت اختالفات زناشویی می تحت تأثیر خود قرار داده است، درواقع می

  .باري را به همراه داشته باشندزیان 

کند که ارضاي نیازهاي باالتر  مراتب نیازها بیان می طور که مازلو در سلسله همان

ها و به دلیل برآورده  ها نیز باوجود تعارض مستلزم ارضا نمودن نیازهاي پایین تراست، زوج

ایی دست یابند و نشدن نیاز آنها به عشق و محبت و احترام ممکن است نتوانند به خود شکوف

شود که حتی  کنند و باعث می بر آن فرزندان را نیز در این اثرات زیان بار سهیم میافزون 

نیازهاي سطح پایین آنها از جمله نیاز به محبت و امنیت تأمین نشود و این امر موجب عدم 

البته  .شود دستیابی کودکان به نیازهاي سطح باالتر و رسیدن به خود شکوفایی و تکامل می

 2021/2020طبق جدیدترین تحقیقات بخش جمعیت شناختی سازمان ملل متحد در سال 

یافته است و  شده در شهرهاي چین و برخی از کشورهاي درگیر کرونا طالق افزایش بیان

اعالم  Covid-19گیري  دلیل افزایش آمار طالق را به علت حضور مردم در قرنطینه و همه

ها، زن و شوهرها کمبود جا را دلیل اصلی خود براي طرح  شکرده اندکه در این پژوه

  ). 2021سازمان ملل متحد،(اند  درخواست طالق عنوان کرده

اما امروزه طالق مانند . ها درگذشته نیز وجود داشته است پدیدة طالق در بین خانواده

وافقی آن با ویژه در نوع ت هاي زندگی مدرن تغییر ماهیت داده است و افراد به دیگر پدیده

اي طبیعی و عملی  ها تجربه زنند و در بین زوج اختیار و توافق خود دست به انتخاب می

اي روزافزون آن را روشی براي  دانند و به شیوه ، قلمداد شده و از حقوق اولیه خود میعادي

که درگذشته آخرین راه  کنند درحالی رهایی از ارتباط ناکارآمد و تنش خانوادگی تلقی می
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رابطه زناشویی و زندگی مشترك . شد نجات فرد از زندگی مشترك ناموفق محسوب می

هاي مثبت و منفی است صمیمیت و مشارکت از  مانند هر رابطه دیگري داراي جنبه

ناسازگاري و . آید حساب می هاي منفی آن به هاي مثبت آن و عدم رضایت از جنبه جنبه

اجتماعی زن و شوهر بلکه -هاي روانی ها برکنشتن عدم رضایت زناشویی پس از ازدواج نه

» گذارد جاي می بر رشد و تحول کودکان و نوجوانان آن خانواده نیز اثرات سوء به

  ).3:1390مظاهري و همکاران، (

ها به همراه دارد  اي براي افراد و خانواده شکست در زندگی زناشویی پیامدهاي گسترده

کاران اجتماعی به مطالعه سازوکارهاي مؤثر در پیشگیري هاي اخیر، مدد به همین دلیل در دهه

به جهت نقش و جایگاه ایران در پیشتاز بودن در نرخ ازدواج که . مند گردیدند از طالق عالقه

یافته و  بعد از کشور تاجیکستان رتبه دوم منطقه را داراست و در بین تمام کشورهاي توسعه

در  ،درصد ازدواج باالتري دارد) ه، آذربایجانقطر، عربستان، ترکی(کشورهاي منطقه مثل 

طور  به 1385میزان طالق از سال . مقایسه با کشورهایی مثل ترکیه و لبنان میزان طالق باال است

پیوسته در حال افزایش است، اگرچه هنوز هم میزان طالق در ایران از بسیاري از کشورهاي 

ازهر صد  1388دهد که در سال  نشان می ولی آمارها. اروپایی، امریکا و روسیه کمتر است

طالق  14این آمار براي شهر قزوین از مرز . داده است ازدواج چهارده طالق درکل کشور رخ

نرخ طالق  1389ماهه اول سال  9احوال کشور در  بر اساس آمار رسمی ثبت(نیز گذشته است 

اروخانی و قاسمی،س()درصد افزایش داشته است 13885/7نسبت به مدت مشابه در سال 

هاي اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در سال  و طبق آمار دفتر پیشگیري از آسیب) 10:1393

  .درصد بوده است 3/8آمار رشد طالق در شهر قزوین  1384

درصد رسیده است اما آمار  3/25به ) 94تا  84این آمار طی یک دهه اخیر سال 

نفر  1323دهد از  طالق توافقی را نشان می که درصد رشد باالي 1397ماهه دوم سال  شش

هاي را  طالق% 53هاي توافقی بودند که  نفر از مراجعین به مرکز، زوج 707کننده  مراجعه

گیري براي جدایی با توجه به  توان گفت که تصمیم چنین می شدند هم شامل می

گیري  ز تصمیمسا هاي خاصی دارد، بنابراین بررسی عوامل زمینه هاي مختلف زمینه فرهنگ
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هاي متقاضی طالق  با توجه به اینکه زوج. ها اهمیت زیادي دارد براي طالق در بین زوج

نام کنند و در این جریان، مددکاران اجتماعی در  توافقی، در سامانه کاهش طالق باید ثبت

ها براي طالق نقش دارند و با خدمات روانی اجتماعی گوناگونی مانند  فرایند ارزیابی زوج

سازي و بررسی مجدد تصمیم به طالق  ها در متعادل سازي به زوج مشاوره، آموزش و آگاه

اي خاص براي مددکاري اجتماعی در این حوزه  نمایند، بنابراین الگوي مداخله کمک می

اي مددکاري  پژوهشگر با کمک پژوهشی کیفی به طراحی مدل مداخله. ضروري است

که گزارش آن (ي متقاضی طالق توافقی پرداخت ها اجتماعی درزمینه کاهش طالق زوج

و در این پژوهش در پی این هستیم که به بررسی ) اي در حال انتشار است در مقاله جداگانه

اي مددکاري اجتماعی در طالق توافقی بر رضایت زندگی،  اثربخشی الگوي مداخله

  .هاي متقاضی بپردازیم سازگاري و کاهش پیگیري طالق زوج

  

  وهشیپیشینه پژ

هـا مـددکاران اجتمـاعی و     هـا و قومیـت   گیري خانواده درکلیۀ جوامع، فرهنـگ  از بدو شکل

هـا را در جهـت حـل مسـائل،      هـا و خـانواده   انـد تـا زوج   کـرده  مشاوران خـانواده تـالش مـی   

در ایـن خصــوص الگوهــاي  . سـازگاري و رضــایت زناشـویی رشــد دهنــد ویـاري رســاندند   

  . ش سازگاري و رضایت زناشویی صورت گرفته استاي اثربخشی در جهت افزای مداخله

درمـانی بــر افـزایش رضــایت    فــرا تحلیلـی بــا عنـوان زوج  ) 1385-1391(هـاي   در سـال 

و همکاران با یکپارچه کردن نتایج حاصـل از تحقیقـات مختلـف،     شریعتزناشویی، توسط 

هــدف از تحقیــق فــوق بررســی تــأثیر  . درمــانی را مشــخص نمودنــد میــزان انــدازه اثــر زوج

پژوهش که  8پژوهش  25و بدین منظور از بین . درمانی بر رضایت زناشویی بوده است زوج

هـا انجـام    انتخاب شـدند و فـرا تحلیـل بـر روي آن    . اند هشناختی موردقبول بود ازلحاظ روش

بـود کـه    62/0میـزان انـدازه اثـر    . لیست فرا تحلیل ابزار پژوهش عبارت بود از چک. گرفت

درمـانی   باشد و نتایج فـرا تحلیـل نشـان داد میـزان انـدازة اثـر زوج       ازلحاظ آماري معنادار می
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شریعت و (باال ارزیابی شد  ازه اثرکوهنبرافزایش رضایت زناشویی مطابق جدول تفسیر اند

  )2:1391همکاران،

، با هدف تعیین اثربخشی بستۀ پیشگیري از )1400. (در پژوهش صادقی، مظاهري

طالق برآشفتگی زوجین متقاضی طالق توافقی شهر اصفهان که با روش این پژوهش نیمه 

جامعه آماري . ل انجام شدآزمون با گروه کنتر پس- آزمون آزمایشی با استفاده از طرح پیش

هاي ارجاعی به مراکز مشاوره بهزیستی، جهت انجام مشاوره طالق  پژوهش را تمام زوج

زوج به روش  30از این جامعه . اند تشکیل داده 1398توافقی شهر اصفهان در سال 

طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم  گیري در دسترس انتخاب و به نمونه

را در دو مرحله ) 2009ویشمن و همکاران، (ها پرسشنامه آشفتگی زناشویی  مودنیآز. شدند

گروه آزمایش تحت مداخله پیشیگري از طالق . آزمون تکمیل کردند آزمون و پس پیش

جلسه  14محقق ساخته طبقه رساله دکترا تحت عنوان تدوین بسته پیشگیري از طالق در 

ها نشان داد که نمره  ها تحلیل شدند و نتایج یافته داده .هفته قرار گرفتند 5اي در  دقیقه 120

داري  طور معنی آزمون و پیگیري به هاي گروه آزمایش در پس آشفتگی زناشویی در زوج

آمده از این  دست هاي به با استناد به یافته: گیري کمتر از گروه گواه شده بود و نتیجه

عنوان یک روش  تواند به طالق می توان نتیجه گرفت که بسته پیشگیري از پژوهش، می

اي، در کاهش آشفتگی زناشویی زوجین متقاضی طالق توافقی مورداستفاده قرار  مداخله

  )1:1400صادقی و مظاهري،. (گیرد

اي بر اثربخشی الگوي  ، با هدف مدل مداخله)1398. (در پژوهش برکات و همکاران

سازي و رویکرد مبتنی بر شفقت و  یکپارچه پیشگیري از طالق، رویکرد مبتنی بر دلگرم

هاي متقاضی طالق  پذیري خانوادگی در زوج گذشت بر افزایش صمیمیت عاطفی و انطباق

آزمون و جامعۀ  پس- آزمون که با روش پژوهش نیمه تجربی با گروه کنترل و طرح پیش

 1396آماري پژوهش شامل زوجین متقاضی طالق مرکز مشاوره دادگستري بوشهر در سال 

ها نشان داد که اثربخشی الگوي یکپارچه پیشگیري از طالق، رویکرد مبتنی بر  یافته. دبو

دلگرم سازي و رویکرد مبتنی بر شفقت و گذشت بر افزایش صمیمیت عاطفی و 



  

  

  

  

7  |  باقري و همکاران... تأثیر الگوي مداخله مددکاري اجتماعی،

پذیري  پذیري در زوجین متقاضی طالق متفاوت است؛ صمیمیت عاطفی و انطباق انطباق

طور معناداري بیشتر  در سه گروه آزمایش بهخانوادگی زوجین متقاضی طالق شهر بوشهر 

پذیري  از گروه کنترل است؛ اثربخشی هر سه رویکرد در افزایش صمیمیت عاطفی و انطباق

تواند در  درمانی یکپارچه می بنابراین رویکردهاي زوج. در مرحله پیگیري پایدار بود

برکات و (ته باشد پیشگیري و کاهش تعارضات زوجین متقاضی طالق اثربخشی الزم را داش

  ).2:1398همکاران،

اي مبتنی بر  با عنوان اثربخشی مدل مداخله) 1396(بخش و همکاران  در پژوهش فرح

کننده به  هاي مراجعه شناختی در کاهش میل به طالق و تعارض زناشویی زوج مدل بوم

شوراي حل اختالف و مراکز مداخله بهزیستی استان مرکزي که به شیوه در دسترس 

روزلت، جانسون و مارو، (هاي میل به طالق  صورت تصادفی با دو پرسشنامه نتخاب و بها

ها نتایج  ها استفاده شد یافته آوري داده براي جمع) 1379ثنایی، (و تعارض زناشویی ) 1986

آزمون  هاي گروه آزمایش در پس نشان داد که نمره میل به طالق و تعارض زناشویی زوج

متر از گروه گواه شده بود و نتیجه نتایج نشان داد با مداخله مبتنی بر داري ک طور معنی به

داري دارد  ها تأثیر معنی شناختی بر کاهش میل به طالق و تعارض زناشویی زوج مدل بوم

  ).1:1396بخش و همکاران، فرح(

درمانی به شیوة تحلیل  ، درباره اثربخشی گروه)1391(در پژوهش اکبري و همکاران، 

متقابل درافزایش سازگاري زناشویی، احساسات مثبت زن و شوهر، رضایت زناشویی، رفتار 

هاي داراي  احتمال طالق، افسردگی و اضطراب زوج - ثباتی ازدواج صمیمیت و کاهش بی

آزمون و با جامعه  آزمون، پس تجربه طالق عاطفی که با روش نیمه آزمایشی و طرح پیش

شناختی و  هاي خدمات روان کننده به کلینیک ههاي مراجع آماري که شامل کلیه زوج

. بود 1390هاي مهر، المرد و فیروزآباد جهت مشاوره و مددکاري سال  مشاوره شهرستان

 18به روش داوطلبانه انتخاب شدند، گروه آزمایشی تحت ) زوج 20(نفري  40اي  نمونه

گونه درمانی  کنترل هیچ ساعته درمان به شیوة تحلیل رفتار متقابل قرار گرفت؛ گروه 2جلسه 

درمانی تحلیل رفتار  دهندة اثربخشی گروه آمده نشان دست هاي به و نتایج یافته. دریافت نکرد
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ثباتی  متقابل بر افزایش رضایتمندي، سازگاري، احساسات مثبت، و صمیمیت، و کاهش بی

و وضعیت . هاي داراي تجربه طالق عاطفی بود ازدواج، افسردگی و اضطراب زوج

گیري نسبت به گروه کنترل در  هاي مورد اندازه هاي گروه آزمایشی ازلحاظ سازه وجز

گیري بیان کرد که مداخله و  و نتیجه. آزمون و پیگیري بهبودي را نشان داد مراحل پس

اي در جهت پیشگیري و درمان طالق  عنوان برنامه تواند به آموزش تحلیل رفتار متقابل می

  ).2:1391اکبري و همکاران،(ها قرار گیرد  ناشویی زوجعاطفی و افزایش مهارت ز

اي  ، با هدف بررسی اثربخشی الگـوي مداخلـه  )1390(در پژوهش مرادي و همکاران،  

هاي در آستانه طـالق   مشاورة پیشگیري از طالق بر کیفیت زندگی و انصراف از طالق زوج

نامعـادل صـورت گرفتـه    آزمـون بـا گـروه کنتـرل      پس -آزمون با روش نیمه آزمایشی، پیش

کننـده بـه مرکـز     هـاي متقاضـی طـالق مراجعـه     جامعه آماري پـژوهش را تمـامی زوج  . است

زوج  16، تشکیل داده است، که 1390مشاوره خانواده دادگستري شهرستان سنندج در سال 

هاي متقاضـی طـالق انتخـاب     گیري داوطلبانه از بین زوج در آستانه طالق که به روش نمونه

بزارهاي مورداستفاده در این پژوهش، شامل پرسشنامه کیفیـت زنـدگی و پرسشـنامه    ا. شدند

ها نشان داد که الگوي مشاوره پیشگیري از طالق توانسـته اسـت    محقق ساخته بود نتایج یافته

چنـین نتـایج    داري افـزایش دهـد هـم    طور معنی هاي گروه آزمایش را به کیفیت زندگی زوج

کننـده در ایـن برنامـه بیشـتر از گـروه       هاي شرکت از طالق زوجنشان داد که میزان انصراف 

هاي این پژوهش نقش و تأثیر الگوهاي یکپارچه مشـاوره   گیري یافته نتیجه. کنترل بوده است

مـرادي و  (ها مورد تأیید قـرار داده اسـت    را در کاهش طالق و افزایش کیفیت زندگی زوج

  ).3:1390همکاران،

  

  مبانی نظري پژوهش

خانواده، رابطۀ بین زن و شوهر و فرزندان انحالل و از بین رفتن رابطه کارآمد در  وضعیت

آمده  سو بازتاب شرایط پیش هاي زندگی مشترك و درنهایت فروپاشی آن از یک طول سال

سري از عوامل  اقتصادي، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است و از طرف دیگر معلول یک
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هاي گسترده  کوشش. باشد و رضایت از زندگی می درون خانوادگی، کیفیت سبک زندگی

هاي اثربخشی بر افزایش  و مطالعات بسیاري براي تبیین علت افزایش طالق و مداخله

ها و کاهش انتظارات غیرمنطقی، افکار،  آوري زوج رضایت زناشویی و سازگاري و تاب

گیري از طالق بر هاي مشاورة پیش هاي دیگري از مداخله چنین مدل ها و هم باورهاي زوج

هاي در آستانه فروپاشی زندگی مشترك و  کیفیت زندگی و انصراف از طالق زوج

اي اثربخش یکپارچه پیشگیري از طالق، رویکرد مبتنی بر دلگرم سازي و  الگوهاي مداخله

پذیري خانوادگی  رویکرد مبتنی بر شفقت و گذشت بر افزایش صمیمیت عاطفی و انطباق

درمانی به  چنین با شیوه اثربخش گروه طالق پژوهش شده است هم هاي متقاضی در زوج

شیوة تحلیل رفتار متقابل در افزایش سازگاري زناشویی، احساسات مثبت زن و شوهر، 

هاي مختلفی  ثباتی ازدواج و کاهش طالق پژوهش رضایت زناشویی، صمیمیت و کاهش بی

. اند و کاهش طالق مؤثر بودهصورت گرفته که همه آنها در افزایش رضایت و سازگاري 

کنند  به دلیل چندبعدي بودن پدیدة طالق و رویکردهاي متعددي که این پدیده را تبیین می

شده در این رساله، رویکردي اجتماعی دارند و چندین نظریۀ جهت تبیین  هاي انتخاب نظریه

  .گردد فضاي جامعۀ کنونی ایران در پدیدة طالق طرح می

  

  تارينظریه شناختی رف

هـاي زناشـویی را در بـا رویکـرد درمـان       نظریه شناختی و رفتاري معتقد اسـت کـه اخـتالف   

توان کـاهش داد و مـددکاران اجتمـاعی و درمـانگران خـانواده       می) CBT(شناختی رفتاري 

هـا در خصـوص تفکیـک افکـار غیرمنطقـی از افکـار منطقـی،         توانند با آموزش بـه زوج  می

هـا را شناسـایی و    هاي نادرست و خطاهاي شناختی در رابطـه آن  بایدها، اسنادها و طرحواره

هاي منفی و رفتـار و رابطـه ناسـازگارانه     ها متوجه تأثیر آنها در هیجان تصحیح نمایند و زوج

رفـت از آنهـا را در قالـب     هـاي ارتبـاط منفـی، و بـرون     چنین شناسایی چرخـه  هم. خود شوند

ن فعاالنه، همدلی، جرات مندي و ابراز سالم نیازها هاي ارتباطی اولیه مانند گوش داد مهارت

هـاي ارتبـاطی پیشـرفته ماننـد فنـون       چنین با آموزش مهـارت  هم.ها آموزش دهند و و خواسته
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درمـانی   مذاکره، مهارت حل تعارض و مهارت حـل مسـئله مداخلـه نماینـد و رویکـرد زوج     

کیـد دارد و بـا آمـوزش و    هـا تأ  شناختی و رفتاري بـر فراینـدهاي شـناختی و تعـامالت زوج    

در این نظریه . تصحیح تحریف و خطاهاي شناختی آشفتگی رابطه زناشویی را کاهش دهند

کننــد تــا از رفتارهــاي تغییریافتــه در  مــددکاران اجتمــاعی بــه مــددجویان خــود کمــک مــی 

هاي خود پس از توقـف مداخلـه    و به پیشرفت) تعمیم دهی(هاي دیگر استفاده کنند  موقعیت

  ).233:1391الهیاري، بخشی نیا،(دامه دهند نیز ا

  

:هیجانی آلیس –نظریه عقالنی 

طور مستقیم به اعمال  نظریه عقالنی هیجانی معتقد است که اختالفات زناشویی به

اي است که  شود بلکه بیشتر به خاطر نظر و عقیده طرف دیگر یا به رفتار همسر مربوط نمی

جاي اینکه تنها  یعنی به. ریه در رابطه، به افراد توجه داردزن و شوهر دارند، بنابراین این نظ

تعامالت یا تنها سیستمی که زن و شوهر در آن هستند موردنظر باشد این رویکرد افراد را 

اي که در روابط وجود دارد صرفاً  داند، احساسات و افکار آشفته مورد اصلی در اختالل می

دیگر این نظریه پیوسته به  عبارت به. و آنهاستمعلول رفتار غلط یکی از طرفین یا هر د

ها  طور اخص، به تفکر هر یک از آن احساسات و اعمال زن و شوهر توجه دارد اما به

این تفکر است که در حد وسیعی منجر به خشم و هیجانات و تعامالت آشفته . پردازد می

  ).100:1399آقاجانی، . (شود می

  

  :نظریه مدل اجتماعی ناي

هاي مهم در زمینه ازدواج و خانواده که توجیه مناسبی براي روابط  نظریهیکی از 

این نظریه مبتنی . است) 1978(باشد، نظریه مبادله اجتماعی ناي  بخش و بالعکس می رضایت

بر یک مدل اقتصادي از رفتار انسانی است و فرض اساسی در نظریه فوق این است که 

اي کمتر رضایتمندي بیشتري را ایجاد خواهد کرد و ه هاي بیشتر و هزینه روابط با پاداش
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شواهدي وجود دارد که دوام یک رابطه با سطح کلی . دوام بیشتري خواهند داشت

این نظریه اشاره به این مطلب دارد که هرکس منابع . باشد هاي موجود مرتبط می پاداش

ناسب به دیگران از دارد که براي پاداش م... شخصی مانند پول، دانش، استعداد، عاطفه و

. گیري زوجین باشد توانند منابع قدرت در تصمیم چنین منابعی می. کند این منابع استفاده می

هاي  اي براي کمک به زوجین در موقعیت طور گسترده تواند به نظریه مبادله اجتماعی می

ي ها اکثر درمانهاي موفق زناشویی به حداکثر سازي جنبه. داراي تعارض استفاده شود

، 1998برنشتاین، برنشتاین، . (کند دهنده روابط و به حداقل رساندن موانع تأکید می پاداش

  )121:1399آقاجانی، 1380ترجمه، پور عابدینی نائینی، 

  

  نظریه تصورات اجتماعی

کند  مطابق نظریۀ تصورات اجتماعی اعتقاد بر این است که انسان در دنیایی زندگی می

این برخوردها، . ها، اصول، افراد و غیره تماس و برخورد دارد آیینکه با اشیاء، قوانین، 

هاي یکسان  آورد و غالباً از چیزهاي پیرامونش برداشت هایی را براي او به همراه می برداشت

شود تصوراتی که  بر اساس استنباطی که از این دیدگاه می. ازنظر کمیت و کیفیت ندارد

نیز با یکدیگر متفاوت است پیامدهاي طالق از نظر برخی  ها از پیامدهاي طالق دارند انسان

این تصور گرایش هر فرد را به . بسیار ناگوار و از نظر برخی دیگر چندان هم ناگوار نیست

؛ نقل از فاتحی دهاقانی و نظري 1393ساروخانی، (کند طالق، متفاوت از دیگري تعیین می

1390 :27.(  

تواند در ایجاد رابطه  رات غیرمنطقی افراد میها و تصو معتقد است که نگرش1آلیس

عاطفی ناکارآمد نقش بسزایی ایفا کند از دیدگاه شناخت درمانگران ریشه بسیاري از 

هاست  آمیز و غیرمنطقی زوج هاي تعصب ها در زندگی زناشویی، اندیشه سوءتفاهم

) ي اجتماعیقشربند(تصویر اساسی که در نظریۀ منزلت اجتماعی ).129: 1390آشتیانی، (

                                               
1. Albert. Ellis
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شود حاکی از این است که، افراد با منزلت اجتماعی متفاوت، انتظارات متفاوتی از  ارائه می

هاي متفاوت اجتماعی، به دلیل ها با منزلت چنین خانواده هم. رفتار دیگران دارند

اجتماعی، توان همنوایی و سازگاري با تغییرات و دگرگونی سریع  -هاي اقتصادي نابرابري

؛ نقل از فاتحی دهاقانی و 1372روشه،(شوند هاي اجتماعی می هنجاري اشته و دچار بیرا ند

  ) 26: 1390نظري،

دهد، بنابراین  گرفته و طالق رخ می هاي زناشویی شکل در چنین شرایطی ناسازگاري

هاي مختلف زندگی، بر پدیدة طالق نیز تأثیر  منزلت اجتماعی با تحت تأثیر قرار دادن جنبه

پردازان رویکرد انتقادي بر این است که، باید  اعتقاد نظریه).16: 1393ساروخانی،(رد گذا می

این مراحل، . شده است عنوان فرایندي نگریست که از مراحل مختلف ترکیب طالق را به

نشان هاي کیفی در نوع رویارویی با مسائل طالق و درجه سازگاري افراد با آن را  تفاوت

از نظرکاسلو. دهند می
1

، اسپرانکل و استورم)1986(
2

، طالق دربرگیرنده سه دوره )1983(

دوره پس از ) 3دوره حین طالق، بازسازي و ) 2گیري؛  دوره قبل از طالق، تصمیم) 1: است

  ).133: 1390کالنتري، (طالق، بهبودي 

  

:نظریه چرخه زندگی زناشویی

ارد که سطح هاي خاصی وجود د شواهد حاکی از آن است که در ازدواج دوره

نظریه چرخه زندگی زناشویی با . هاست تر یا باالتر از سایر دوره رضایتمندي پایین

هاي خاص هر مرحله به بررسی  ها و نقش بندي مراحل زندگی و تغییرات و تنش تقسیم

هاي مختلف است  ها در سطح رضایتمندي زناشویی که ناشی از تغییرات دوره تفاوت

مرحله از چرخه زندگی را محصولی از توالی منظم وقایع قبلی  این نظریه هر. پردازد می

. باشد داند، چنین رویکردي براي توجیه تأثیرات چرخه زندگی بر روابط هم مفید می می

بررسی کوبر و هاروف ) 1375صالحی و یزدي،  :ترجمه. 1994آلیس و همکاران، (

                                               
1. Castelo
2. Sperankel & Storm
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بندي از  وسعه یک طبقهبخش منجر به ت هاي موفق و رضایت ، در مورد ازدواج)1992(

  .هاي بادوام شده است و پنج مدل از روابط، مشخص کرده است ازدواج

  نظریه نیازهاي اساسی مازلو

آبراهام مازلو در کتاب انگیزش و شخصیت، پنج نوع از نیازهاي انسان را اساسی 

ها  مین آنتر و ضرورت تأ دانسته و بر آن است که تا این نیازها ارضا نشود، نیازهاي متعالی

چنین در میان این نیازها به وجود نوعی  او هم. اصوًال براي افراد مطرح نخواهد شد

مراتب اشاره دارد و مدعی است که بروز هر دسته از این نیازها صرفًا به دنبال ارضا  سلسله

افزون بر این، مازلو بر آن است که . از خود ممکن است» فروتر«تر و  شدن نیازهاي اساسی

» انگیزش محرومیت«ی بروز هر دسته از این نیازها؛ در خالل فرآیندي که آن را در پ

گیرد، تا آنجا که  هاي فرد در جهت ارضاي آن قرار می ها و واکنش نامد، کلیه کنش می

توان نمودي از آن نوع نیاز محسوب داشت  همۀ رفتارهاي فرد را در آن مقطع خاص می

شود که این نیازها پویا هستند، بدین معنا که  ادآور میچنین ی او هم). 69: 1387مازلو، (

اما . ممکن است برآوردن هر نیاز سبب شود که آن نیاز، خود را تا مدتی بعد نمایان نسازد

  . شود تر ظاهر می سرانجام به همان شدت یا شکلی شدیدتر و یا حتی در سطحی متعالی

نیازهاي : اند از ساسی انسان عبارتبندي نیازهاي ا مراتب و طبقه از نظر مازلو سلسله

جسمی، نیاز به ایمنی، نیاز به عشق و تعلق، نیاز به احترام و نیاز خود شکوفایی یا نیاز به 

به نظر مازلو وقتی نیازهاي ). 70-72:همان(یابی و تحقق بخشیدن استعدادها  خویشتن

کند، اگر  س امنیت میدست و اولیه برآورده شود فرد ازلحاظ جسمانی و عاطفی احسا پایین

نیاز به تعلق، محبت، پیوستگی و پذیرش برآورده شده باشد و فرد به احترام، پیشرفت و 

اعتبار و مقام الزم خود برسد، نیازهاي شناختی و علمی الزم را کسب کند، به نیازهاي 

به تواند رضایت کامل را تجر زیبایی، نظم و هنر پاسخ بدهد، به خود شکوفایی رسیده و می

در این وضعیت فکري و یا ساختار شخصیت است که مفهوم رضایت از حد متعارف . کند
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اي پایدار و فراگیر  و زندگی روزمره فردي تجاوز کرده به مفهومی عام و جهانی به مقوله

  )63:1399آقاجانی،. (شود مبدل می

  

  نظریه مدل دیالکتیکی طالق

نظري، (شوند  طالق محسوب می هاي مرحله طالق راهی براي درك فرایند نظریه

1395 :332.(  

هایی که هر عضو زوج باید براي  هاي مرحله طالق بر عواطف و تجربه اغلب نظریه

  ).234:1395نظري،(وفصل کند تمرکز دارند  انتقال به مرحله بعدي فرایند طالق حل

که کند  اي از طالق را پیشنهاد می مدل دیالکتیکی طالق یک مدل جامع و یکپارچه

  :اند از باشند که عبارت مؤلفه می 5شامل 

  توالی زودگذر-1

  هاي طالق موقعیت-2

  ابعاد درونی و روانی-3

  رفتار و رویدادها-4

  مضامین درمانی-5

که در مرحله توالی زودگذر، هر دو زوج میزان مشابهی از نارضایتی یا احساسات 

در مرحله دوم،  اما. کنند مرتبط با سرخوردگی ناشی از شکست یک رابطه را تجربه نمی

هاي عاطفی، قانونی، مسائل مالی و  هاي مختلف طالق مثل واکنش هاي طالق جنبه موقعیت

ها فشارهاي خانواده، و وکال را هم تحمل  شوند و زوج والدینی هر عضو را شامل می

  .دهند کنند و به فشارهاي عاطفی، واکنش نشان می می

ها در  هاي احساسی و عاطفی زوج واکنشدر مرحله ابعاد درونی روانی، که مرتبط با 

ها از سرخوردگی تا یأس، شوك، خشم،  ها و احساس طول مرحله طالق و دامنۀ واکنش

پوچی و ناامیدي، تنهایی، افسوس، حسرت، گیجی، پشیمانی پذیرش، استقالل و 

  .شود خودمختاري را شامل می
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. باشد مراحل طالق می ها در طول هاي زوج رفتار، که شامل واکنش/در مرحله رویداد

که احساسشان با عملکردشان . اند و امکان دارد کارهایی بکنند ها سردرگم کامًال زوج

در مرحله مضامین درمانی، . بینی بزنند پیش متعارض باشد و دست به رفتارهاي غیرقابل

وبیش مناسب باشند را  هاي متفاوت در مراحل مختلف طالق که ممکن است کم مداخله

گیري قبل از جدایی و  درمانی در طول مرحله تصمیم گیرد براي مثال زوج یدربر م

نظري، (تواند مؤثر و مفید باشد  کنند می ریزي می ها براي طالق برنامه که زوج درحالی

1395 :339-336.(  

نقش ابتدایی و اولیه مددکار اجتماعی و مشاور خانواده این است که به رابطه مشترك 

گیري قبل از  در طول مرحله تصمیم. اند کمک نمایند به طالق گرفته ها که تصمیم زوج

نگرند و  هاي زناشویی می عنوان یک جایگزین براي تعارض ها به طالق به طالق، زوج

جانبه و چه دوجانبه  صورت یک ها چه به معموالً این تصمیم زمانی اتخاذشده است که زوج

وردن و کاتوگیرین، فاي، ب.اند براي مدتی کشمکش داشته
1

چهار مرحله پیش روند ) 1987(

  :اند از اند که عبارت ها شناسایی کرده از تعارض را براي توصیف تصمیم به طالق زوج

دهد و حداقل تعارض وجود دارد و این مرحله  هاي اول رخ می مرحله اول در سال-1

نتقادي در هاي منفی و ا واکنششود  وسیله ارتباط باز و حداقل تعارض مشخص می به

  .شود حداقل سطح ممکن قرار دارد و درمان در این مرحله جستجو نمی

عنوان یک مشکل تعریف  ها تعارض زناشویی را به مرحله دوم در این مرحله زوج -2

کنند و باهم مشاجره زیادي دارند  کنند و اضطراب و برانگیختگی عاطفی را تجربه می می

ها در این مرحله مراجعه  وجود دارد ولی وقتی زوجاگرچه شاید افکار جدایی و طالق هم 

هایشان پیگیري  ها با تفاوت کنند با درمان مسائل زناشویی و تالش براي تطبیق زوج می

رسانی  توان به کاهش تمایل ستیز و آسیب مدت می درمانی گروهی کوتاه شود و با زوج می

ها بسیار باالست و  وجدر مرحله سوم اضطراب ز. ازحد زوج کمک کرد و تقاضاي بیش

کنند و جهت  کفایتی و شکست در ابراز احساسات را تجربه می سردرگمی انکار، بی

                                               
1. Green &Fay & Borden &Kano
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هاي عاطفی و یا درخواست کمک براي تحریک زوج دیگر براي ماندن  دریافت حمایت

  .آورند ها و دوستانشان روي می در رابطه به خانواده

ان رابطه، درمان انتخابی در این درمانی جمعی براي مشخص شدن طالق و یا پای زوج

شود مشاور و مددکار  مرحله است و درمان به کاهش خشم سرزنش و انتقاد منجر می

کنند تا امید براي بقاي عواطف مهم و حیاتی بدهند و آنها  ها کمک می اجتماعی به زوج

ار وفصل مشکالت مشاور و مددک بتوانند به محنت و رنج خود اعتبار ببخشند و براي حل

دهد و میانجی روشی براي حل مشکالت است که  اجتماعی آنها را به میانجی گر ارجاع می

  .یابد ها کاهش می طرف خشم زوج با کمک یک شخص سوم و بی

اند و  ها براي طالق متقاضی شده زوج. مرحله چهارم که با تعارض شدید همراه هست

ها از  صورت مشترك با زوج مالقات به. تواند مفید باشد اند درمان انفرادي می وکیل گرفته

ها قبول کنند بر مسائل حل طرف مددکار اجتماعی و مشاور زمانی سودمند است که زوج

نشده گذشتۀ خود، کار کنند که زندگی زناشویی را به سمت فروپاشیدگی کشانده است و  

م است که ها آشفته کننده است براي آنها مه که فرایند طالق براي اغلب زوج ازآنجایی

هاي زوج داشته  مشاوران و مددکاران اجتماعی مدل واضحی را براي توجه به درخواست

: 1395نظري،(شده باشند وسیله مدل یکپارچه نگر مشخص توانند به ها می درخواست. باشند

334-336.(

  

  چارچوب نظري

ضوع پژوهش شده و با توجه به ارتباط گسترده آنها با مو با بررسی مبانی نظري ارائه

حاضرمی توان بیان کرد که رضایت زناشویی، وجود یک رابطه دوستانه منطقی، همراه با 

رضایت زناشویی . تفاهم، درك همدیگر و ارضاي نیازهاي مادي و معنوي زن و مرد است

یک تجربه فردي در ازدواج هست که اشخاص آن را با توجه به میزان شادي و خوشی در 

ها و تمایالت  ها، خواسته کنند، این امر به توقعات، احتیاج ه میزندگی زناشویی محاسب
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بندي نیازهاي اساسی  مراتب و طبقه از نظر مازلو سلسله. اشخاص در ازدواجشان بستگی دارد

نیازهاي جسمی، نیاز به ایمنی، نیاز به عشق و تعلق، نیاز به احترام و نیاز : اند از انسان عبارت

  ). 70-72: همان(یابی و تحقق بخشیدن استعدادها  خویشتن خود شکوفایی یا نیاز به

دست و اولیه برآورده شود فرد ازلحاظ جسمانی و  به نظر مازلو اگر نیازهاي پایین

کند، اگر نیاز به تعلق، محبت، پیوستگی و پذیرش برآورده شده  عاطفی احساس امنیت می

خود برسد، نیازهاي شناختی و علمی باشد و فرد به احترام، پیشرفت و اعتبار و مقام الزم 

الزم را کسب کند، به نیازهاي زیبایی، نظم و هنر پاسخ بدهد، به خود شکوفایی رسیده و 

در این وضعیت فکري و یا ). 63:1399آقاجانی،(تواند رضایت کامل را تجربه کند  می

وز ساختار شخصیت است که مفهوم رضایت از حد متعارف و زندگی روزمره فردي تجا

و وقتی این سطح . شود اي پایدار و فراگیر مبدل می کرده به مفهومی عام و جهانی به مقوله

کنند و  افتد و زن و مرد احساس امنیت عاطفی و روانی می از رضایت زناشویی اتفاق می

هاي  کنند و در رابطه زناشویی به اهداف و خواسته نیازهاي همدیگر را صمیمانه برآورده می

  .کنند ند و رضایت زناشویی کامل را در رابطه تجربه میرس خود می

توان گفت که رضایت اشخاص درگرو تأمین  چنین با توجه به نظریۀ مازلو می هم 

ها است ولی میزان رضایت زناشویی در طی مدت زندگی  نیازهاي مالی و مادي آن

هاي اول ازدواج که هر چه از سال طوري به. کند شکل تبعیت می Uزناشویی از یک منحنی 

هاي نخست ازدواج رضایت به  در سال. شود مندي هم کم می گذرد از میزان رضایت می

کند، در  نحو چشمگیري باالست و بعد با به دنیا آمدن فرزند این رضایت تنزل پیدا می

هاي زندگی مشترك هم چنان سطح رضایت پائین هست  هاي نوجوانی فرزندان و نیمه سال

یابد که تمامی فرزندان خانه را ترك نموده و  رضایت زناشویی افزایش می و زمانی دوباره

هاي  ها در هر یک از مرحله زوج.اند سالی و پیري خویش نزدیک شده ها به دوره میان زوج

هاي مناسبی براي روبرو با این  شوند که چنانچه مهارت زندگی خویش با تغییراتی روبرو می

. گذارد مر بر روابط با همسر تأثیرات سو و مخربی بر جاي میتغییرات اتخاذ نکنند، این ا

  ). 100:1399رضایی،(
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هاي خاصی  در نظریه چرخه زندگی شواهد حاکی از آن است که در ازدواج دوره

نظریه چرخه زندگی . هاست تر یا باالتر از سایر دوره وجود دارد که سطح رضایتمندي پایین

هاي خاص هر مرحله به  ها و نقش دگی و تغییرات و تنشبندي مراحل زن زناشویی با تقسیم

هاي مختلف  ها در سطح رضایتمندي زناشویی که ناشی از تغییرات دوره بررسی تفاوت

این نظریه هر مرحله از چرخه زندگی را محصولی از توالی منظم وقایع . پردازد است می

ی بر روابط هم مفید داند، چنین رویکردي براي توجیه تأثیرات چرخه زندگ قبلی می

و هاروف بررسی کوبر ) 1375صالحی و یزدي،  :آلیس و همکاران، ترجمه. (باشد می

بندي از  بخش منجر به توسعه یک طبقه هاي موفق و رضایت مورد ازدواج، در )1992(

  . هاي بادوام شده است ازدواج

تالفات اما در پروتکل مداخله مددکاري اجتماعی پژوهش حاضر براي کاهش اخ   

زناشویی و طالق با استفاده از نظریه عقالنی هیجانی که معتقد است که اختالفات زناشویی 

شود بلکه بیشتر به خاطر  طور مستقیم به اعمال طرف دیگر یا به رفتار همسر مربوط نمی به

اي است که زن و شوهر دارند، و این رویکرد، افکار افراد را مورد اصلی در  نظر و عقیده

اي که در روابط وجود دارد باعث رفتار غلط  داند، و احساسات و افکار آشفته فات میاختال

با توجه به ا این نظریه که به احساسات و اعمال زن و شوهر . یکی از طرفین یا هر دوآنهاست

دارد که این نوع تفکر در حد  پردازد و بیان می ها می توجه دارد و به تفکر هر یک از آن

  ). 100:1399آقاجانی، . (شود ه خشم و هیجانات و تعامالت آشفته میوسیعی منجر ب

ویژه در  مددکار اجتماعی در اثربخش کردن الگوي مداخله مددکاري اجتماعی به  

سازد که در خصوص تفکیک افکار  ها آنها را قادر می جلسات اول و دوم با آموزش به زوج

طرحواره هاي نادرست و خطاهاي شناختی در غیرمنطقی از افکار منطقی، بایدها، اسنادها و 

ها با یادگیري متوجه تأثیر آنها در  ها را شناسایی و تصحیح نمایند و زوج رابطه، آن

هاي  چنین شناسایی چرخه هم. شوند هاي منفی و رفتار و رابطه ناسازگارانه خود می هیجان

اطی اولیه مانند گوش دادن هاي ارتب ها را در قالب مهارت رفت از آن ارتباط منفی، و برون

دهد و با آموزش  ها آموزش می فعاالنه، همدلی، جرات مندي و ابراز سالم نیازها و خواسته
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هاي ارتباطی پیشرفته مانند فنون مذاکره، مهارت حل تعارض و مهارت حل مسئله  مهارت

  . اند مداخله مینم

ی و رفتاري آلیس بر درمانی شناخت در الگوي مداخله مددکاري اجتماعی با زوج   

شود و با آموزش و تصحیح خطاهاي  ها تأکید می فرایندهاي شناختی و تعامالت زوج

و طبق نظریه مدل دیالکتیکی طالق در . دهد شناختی آشفتگی رابطه زناشویی را کاهش می

اند  ها سردرگم پروتکل مداخله مددکاري اجتماعی در فرایند مراحل طالق که کامًال زوج

که احساسشان با عملکردشان متعارض باشد و دست به . ارد کارهایی بکنندامکان د

اي مددکاري اجتماعی  بینی بزنند مددکار اجتماعی با الگوي مداخله پیش رفتارهاي غیرقابل

سازي و تخلیه هیجانی و شفقت ورزي و همدلی و دلگرم سازي و  پژوهش حاضر با آرام

دهد و در مرحله  ها افزایش می ذیري زوجپ آموزش گذشت، صمیمیت عاطفی و انطباق

ها  که زوج گیري قبل از جدایی و درحالی درمانی در طول مرحله تصمیم مداخله، با زوج

. ها به درمان مؤثر و مفید باشد تواند براي بازگشت زوج کنند می ریزي می براي طالق برنامه

ري این است که به رابطه نقش ابتدایی و اولیه مددکار اجتماعی در الگوي مداخله مددکا

گیري  در طول مرحله تصمیم. اند کمک نماید ها که تصمیم به طالق گرفته مشترك زوج

نگرند  هاي زناشویی می عنوان یک جایگزین براي تعارض ها به طالق به قبل از طالق، زوج

جانبه و چه  صورت یک ها چه به و معموًال این تصمیم زمانی اتخاذشده است که زوج

  .اند نبه براي مدتی کشمکش داشتهدوجا

براي مشخص شدن طالق و یا ) درمانی زوج(در پروتکل مداخله مددکاري اجتماعی  

پایان رابطه، درمان انتخابی در این مرحله است و درمان به کاهش خشم، سرزنش و انتقاد 

مهم و  کند تا امید براي بقاي عواطف ها کمک می شود و مددکار اجتماعی به زوج منجر می

وفصل مشکالت،  حیاتی بیابند و آنها بتوانند به محنت و رنج خود اعتبار ببخشند و براي حل

. دهد ها را کاهش می مددکار اجتماعی با آموزش ابراز صحیح احساسات به آنها خشم زوج

ویژه در مرحله چهارم که با تعارض  تأثیر اثربخشی پروتکل مداخله مددکاري اجتماعی به

اند با  اند و براي طالق متقاضی هستند و وکیل گرفته ها آشفته شده ه هست و زوجشدید همرا
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ها  دهد و با قرارداد رفتاري با آنها، زوج ها را افزایش می آوري زوج درمان انفرادي، تاب

نشده گذشتۀ خود، که زندگی زناشویی آنها را به سمت  کنند بر مسائل حل قبول می

.ندفروپاشی کشانده است کار کن

  

  هاي پژوهش فرضیه

  فرضیه اصلی

شـده در ایـن پـژوهش در کـاهش      الگوي مداخله مددکاري اجتمـاعی سـاخته  : فرضیه اصلی

کننـده بـه    هاي مراجعه پیگیري طالق، افزایش سازگاري و افزایش رضایت زناشویی در زوج

  .سامانه کاهش طالق استان قزوین مؤثر است

  

  :هاي فرعی فرضیه

کاري اجتماعی در طالق توافقی بر افـزایش سـازگاري در خانـه    الگوي مداخله مدد-1

کننـده بـه مرکـز مراقبـت از خـانواده شـهر        هاي متقاضی طالق تـوافقی مراجعـه   در میان زوج

  .قزوین مؤثر است

الگوي مداخله مددکاري اجتماعی در طالق توافقی بر افزایش سازگاري تندرستی  -2

کننـده بـه مرکـز مراقبـت از خـانواده شـهر        مراجعـه هاي متقاضی طالق تـوافقی   در میان زوج

  .قزوین مؤثر است

الگوي مداخله مددکاري اجتماعی در طالق توافقی بر افزایش سازگاري اجتماعی  -3

کننـده بـه مرکـز مراقبـت از خـانواده شـهر        هاي متقاضی طالق تـوافقی مراجعـه   در میان زوج

  .قزوین مؤثر است

ی در طالق توافقی بر افـزایش سـازگاري عـاطفی    الگوي مداخله مددکاري اجتماع -4

کننـده بـه مرکـز مراقبـت از خـانواده شـهر        هاي متقاضی طالق تـوافقی مراجعـه   در میان زوج

  .قزوین مؤثر است
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الگوي مداخله مددکاري اجتماعی در طالق توافقی بر افزایش سازگاري شغلی در  -5

مرکز مراقبت از خـانواده شـهر قـزوین    کننده به  هاي متقاضی طالق توافقی مراجعه میان زوج

  .مؤثر است

الگوي مداخله مددکاري اجتماعی در طالق توافقی بر افزایش سـازگاري در میـان    -6

کننده به مرکز مراقبت از خانواده شـهر قـزوین مـؤثر     هاي متقاضی طالق توافقی مراجعه زوج

  .است

یش رضـایت زناشـویی   الگوي مداخله مددکاري اجتماعی در طالق توافقی بر افـزا  -7

کننـده بـه مرکـز مراقبـت از خـانواده شـهر        هاي متقاضی طالق تـوافقی مراجعـه   در میان زوج

  .قزوین مؤثر است

الگوي مداخله مددکاري اجتماعی در طالق توافقی در کاهش ثبت طالق در میان  -8

ین مـؤثر  کننده به مرکز مراقبت از خانواده شـهر قـزو   هاي متقاضی طالق توافقی مراجعه زوج

  .است

  

  شناسی روش

اي اسـت بــا عنـوان اثربخشـی الگــوي مداخلـه مــددکاري      پـژوهش حاضـر بخشــی از رسـاله   

هـاي متقاضـی    اجتماعی در کاهش طالق و افزایش رضایت زناشـویی و سـازگاري در زوج  

طـرح  "در ایـن پـژوهش از روش   .طالق توافقی کـه بـا روش تحقیـق آزمایشـی انجـام شـد      

ایـن طـرح بـا    . اسـتفاده شـد   "ن با گروه کنترل و با انتخـاب تصـادفی  آزمو آزمون و پس پیش

گیري قـرار   هر دو گروه دو بار مورد اندازه. گروه کنترل از دو گروه آزمودنی تشکیل شدند

وسـیله یـک    گیري به آزمون و دومین اندازه گیري براي اجراي یک پیش اولین اندازه. گرفتند

گیـري   هـا، بـا اسـتفاده از روش انـدازه     یل گـروه منظـور تشـک   آزمون صـورت گرفتنـد بـه    پس

هـا در گـروه اول و نیمـی دیگـر در گـروه دوم جـایگزین        تصادفی ساده، نیمـی از آزمـودنی  

  . شدند
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گیري متغیـر وابسـته    شوند مشابه هم هستند و اندازه ترتیب تشکیل می این دو گروه که به

در ایـن پـژوهش   . ردگیـ  زمـان و تحـت یـک شـرایط صـورت مـی       براي هردو آنهـا در یـک  

عنوان متغییرمستقل که تأثیر آن بر افزایش  اي مددکاري اجتماعی به اثربخشی الگوي مداخله

عنوان متغیـر   ها به رضایت زناشویی، افزایش سازگاري و درنتیجه کاهش ثبت طالق در زوج

گیـري قرارگرفتـه اسـت و ایـن اثربخشـی در افـزایش رضـایت         وابسته موردبررسی و انـدازه 

ها معنادار بوده و درنتیجه موجب کاهش ثبت طالق در  اشویی، افزایش سازگاري در زوجزن

دیاگرام زیر طـرح مـورد بحـث را نشـان     . کننده به مرکز مشاوره شده است هاي مراجعه زوج

.دو گروه وجود دارد :شود در این طرح طور که در این دیاگرام مالحظه می همان. دهد می

گیري قرار  و قبل از اجراي متغیر مستقل مورد اندازهزمان  هردو گروه در یک-

.گیرند می

ها دوباره  زمان پس از اجراي متغیر مستقل روي یکی از گروه هردو گروه در یک-

.شوند گیري می اندازه

.اند ها جایگزین شده صورت تصادفی در داخل گروه ها به آزمودنی-

ی این متغیر براي دومین گروه گیرد ول اولین گروه در معرض متغیر مستقل قرار می-

.شود اجرا نمی

  آزمون انتخاب تصادفی آزمون متغیر مستقل پیش پس 

R T1 Xگروه آزمایش  T1

R T2 _ T2گروه کنترل 

  

  جامعه آماري

تـا   1398ماه سال  هاي متقاضی طالق توافقی شهر قزوین که از فروردین این پژوهش را کلیه زوج

به طالق نموده و اسامی ایشان در سامانه کاهش طالق قـزوین ثبـت  اقدام  1398اسفندماه سال  25

  .باشد نفر می 2488شده است که تعداد کل آنها بر اساس آمار موجود در سیستم  
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صـورت   نفـر بـه   331بر مبناي جدول تعیین حجـم نمونـه مورگـان تعـداد      :حجم نمونه

از طریـق کدگـذاري    گیري تصادفی سـاده انتخـاب شـدند کـه انتخـاب تصـادفی آنهـا        نمونه

به این صورت که ابتدا . بیسیک صورت گرفت نویسی ویژوال درزیان برنامه RNDصورت  به

نویسی ویژوال بیسیک  اي ساده به زبان برنامه کلیه افراد جامعه کدگذاري شده و سپس برنامه

کـرد   را انتخاب می 2448تا  1صورت رندومی عددي بین  طراحی شد که با هر بار کلیک به

. صورت کامالً تصادفی انتخاب شـدند  نفر با کد مشخص به 331بار کلیک تعداد  331که با 

ها تجربـه و   الگوي مداخله در طالق توافقی که در این پژوهش مورد بحث است در اثر سال

هاي طالق ارجاع شده از دادگاه خانواده و سامانه کاهش طالق طراحـی و   کار روي پرونده

ین در ساخت این الگو از مشـاوره و نظـر اسـاتید راهنمـا و مشـاور و      همچن. شده است ساخته

مددکاران اجتماعی و متخصصان حـوزه مشـاوره خـانواده، روانشناسـی، کارشناسـان حـوزه       

اي اثـربخش در حـوزه    شـده اسـت تـا بهتـرین الگـوي مداخلـه       هاي اجتماعی، استفاده آسیب

رگمی مراجعـان و افـزایش بـار    کاهش پیگیري و زمان رسیدگی باشد و در آن کاهش سرد

  .کیفی مداخله در طالق مدنظر قرارگرفته است

در طراحی این الگو تـالش شـده اسـت تـا کـار تیمـی و اقـدامات تخصصـی جـامع              

ها براي موفقیت در کاهش طالق مـدنظر بـوده اسـت بـه      منظور استفاده از حداکثر پتانسیل به

ادهاي مختلف، همکاري متخصصان مختلف همین منظور مددکاران اجتماعی با همکاري نه

مـدنظر قرارگرفتـه اسـت حتـی در     ) مشاوران خانواده، مشاوران مذهبی و مشـاوران حقـوقی  (

هـاي مختلـف از جملـه روانپزشـک،      حوزه همکاري متخصصان مشاوره خانواده از تخصص

 روانشناس بالینی، مشاوره خانواده، روانسنج، روانشناس شخصـیت، مشـاور کـودك، مشـاور    

ترین ارائه خدمات تخصصی صورت پـذیرد تـا از    گیري شده است تا جامعه بهره... اعتیاد، و 

هــاي موجــود در جهــت کــاهش پیگیــري طــالق در مراجعــان   ایــن طریــق از تمــام پتانســیل

  .گیري شده باشد بهره
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  :رعایت موارد اخالقی در پژوهش حاضر

کننده  ع مراجعان شرکتدر این پژوهش براي رعایت اصول اخالقی با توجه به نو

با تمامی مراجعان در خصوص پژوهش حاضر صحبت شد و - 1.مسائل ذیل رعایت شد

رضایت و مشارکت آنها طبق توضیح براي مراجعان جلب گردید و به آنها در خصوص 

ها در سامانه تصمیم و مفید بودن نتیجه پژوهش اطمینان خاطر  محرمانه بودن گزارش

شده دور از دسترس افراد دیگر  آوري و ضبط هاي جمع ن گزارشچنی هم -2شده است  داده

تمامی مراجعان از هدف پژوهش حاضر آگاه گردیدند و با رضایت آنان  -3مراقبت گردید 

ضبط مطالبشان صورت پذیرفت اسامی و مشخصات افراد محرمانه ماند و در اختیار کسی 

شرایط زمانی و مکانی، . شد هاي صوتی نگهداري مستندات کاغذي و فایل. قرار نگرفت

هاي مصاحبه در شرایط خوبی براي مراجعان آماده و زمان با آنها توافق شد و در فرایند  اتاق

کننده رازداري و همدلی الزم صورت گرفت و سعی  مصاحبه با توجه به فرهنگ مراجعه

ه عمل شد استرس و فشار روانی به مراجع تحمیل نشود و طبق نظرسنجی که از مراجعان ب

ها باعث همدلی، کاهش فشار روانی، تخلیه هیجانی  آمد آنها بیان کرده بودند نوع مصاحبه

  .باشد و خودآگاهی آنها شده است که مستندات این امر موجود می

  

  :پروتکل مداخله مددکاري اجتماعی

نام در سامانه کاهش طالق و  ها متقاضی طالق توافقی در مرحله اول، پس از ثبت زوج 

و فرایند پذیرش و . رفتن نوبت، از سامانه در بخش مددکاري سامانه حضور پیدا کردندگ

سازي و کاهش  در ابتداي جلسه آموزش، پس از آرام. ارزیابی مددکار اجتماعی شروع شد

ساعته  2جلسه  5ها و توضیح کامل درباره مراحل پیش رو حضور در  هاي منفی زوج هیجان

هاي الزم به زوج در زمینه محرمانه بودن این روند  ق، آگاهیهفته پیشگیري از طال 5در 

ها سؤال شد، که آیا هر دو راضی به جدایی هستند و  در مرحله بعدي از زوج. ارائه گردید

و با توضیح . از دلیل حضور در جلسه مددکاري و روند همکاري در پژوهش آگاهی دارند
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ایاي مددکاري و مشاوره جهت در خصوص روند برگزاري جلسات مداخلۀ طالق و مز

ها آماده شدند مصاحبه اولیه با سؤاالتی از نحوه آشنایی و  ترمیم رابطه و کنترل خشم، زوج

نامزدي و دوران عقد مراجع و زمان شروع مشکل و تعارضات جدي و علل تصمیم به 

  . انجام گرفت. ..جدایی و

شنونده (ري ارتباط با زوج هاي مقدماتی در برقرا در ابتداي آموزش و ارتباط مهارت

. ها و انعکاس محتوا در رابطه زوج...خوب بودن جهت بررسی تعامالت و قدرت و نقش و

. را آموزش داده تا حد امکان ارزیابی با جلسات مشترك شروع شد...) انعکاس احساسات و

هاي آموزشی در ابتدا معارفه و  هدف عمده جلسه: ساختار جلسات آموزشی با زوج

همدلی، عدم قضاوت، (ب زدایی و شروع به برقراري اتحاد درمانی با هر دو همسر اضطرا

باشد در شروع  انعکاس محتوا و احساس، و آگاه کردن زوج از فرایند مددکاري می

منظور برقراري رابطه مؤثر در آموزش و براي آگاه  آموزش تأکید بر لزوم همکاري، به

ن راهنمایی براي رفتارها و یادآوري وظایف مددکار ها از شیوه کلی درمان، تعیی کردن زوج

ها در بروز مشکالت،  چنین بررسی سهم هر یک از زوج ها، هم و مراجع در طی جلسه

پذیر بودن بهبود رابطه و نجات زندگی مشترك، آموزش آشنایی با  ارزیابی امکان

آموزش در هاي حل تعارض، حل مسئله، مذاکره و  هاي شناختی و آموزش مهارت تحریف

  . خصوص آگاهی از پیامدها و طالق بود

هاي گروه  ها با تهیه لیست مشکالت زوج هاي مشترك با زوج آموزش در جلسه

ها در  صورت مشترك و هم جداگانه  انجام شد و مصاحبه دوم با زوج آزمایش هم به

یزان م(منظور یافتن مشکالت احتمالی  خصوص بررسی ابعاد دیگر رابطه خود با همسر به

هاي  عالقه و جذابیت، امنیت در رابطه، اعتبار همسر، رضایت جنسی، تعهد، رابطه با خانواده

تک مشکالت و تحلیل برخی  بررسی تک...) هاي شغلی، رابطه با فرزندان و اصلی، استرس

مشخص کردن ) آخرین موقعیت یا یکی از موارد را برایم توضیح بده(ها  از موقعیت

) اگر چطور بشود از طالق منصرف خواهی شد؟(نشده طرفین ادامه یافت انتظارات برآورده 

بخش زندگی  سازي و جزئی سازي بررسی و انجام شد بررسی شرایط مقاطع رضایت روشن
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شده براي بهبود رابطه و تأثیر  ها اقدامات انجام چگونگی تداوم این وضعیت از نظر زوج

بندي مشکالت و  ي رابطه داشته، گروهآنها، اتفاقات مهمی که اثر مثبت یا منفی رو

آیا مشکل در ازدواج نامناسب است، یا در رابطه است یا در سالمت روان ) سازي فرضیه(

هاي زوجی وجود داشته؟ چه  هایی در مهارت یکی از طرفین یا هردو طرف؟ چه ضعف

هاي زن و شوهر در مورد خود و  قضاوت(باورهایی با این مشکالت مرتبط بودند؟

پردازي مشکالت و  در پایان جلسات برگزارشده ارائه بازخورد در مورد مفهوم) رشانهمس

مرزبندي، قرارداد : مثالً(درمانی مستمر  تنظیم یک طرح در صورت توافق براي زوج

هفته تحت آموزش قرار  5ساعته در  2جلسه  5ها در  که زوج) همکاري، تبیین انتظارات

  .گرفتند



  

  

  

  

27  |  باقري و همکاران... تأثیر الگوي مداخله مددکاري اجتماعی،

توسط هفته 5ساعته در  2جلسه  5الگوي مددکاري اجتماعی در مداخله و جلساتارزیابیروند

و تیم همراه مددکار اجتماعی

  جلسه اول

زوج در جلسه ارزیابی مددکاري اجتماعیبامشتركاولیهمصاحبه

و زنـدگی خـانوادگی زوج    بررسـی اطالعـات هـویتی و تاریخچـه     :شاملها زوجبامصاحبهساختار جلسه

شامل بررسـی مشـکالت دوران کـودکی و نوجـوانی و جـوانی و      (ررسی تاریخچه شخصی شکایات اصلی ب

ها اجتماعی و مشکالت تحصیلی و وضعیت زندگی فعلی و بزرگسالی و شغلی و زناشویی و روابط و فعالیت

در تاریخچه جنسی . شود صورت دقیق انجام می اعضاي خانواده و مشکالت مسکن و نحوه سکونت مراجع به

نحوه خلق و ادراك وبررسی وضعیت روان، ظاهر،) اخالقی و اجتماعی(هاي مراجع  ارزش وزناشوییرابطه 

مراجع و بررسی هوش و شخصیت مراجع از جهت وجود ) هیجان خشم(تفکر و هوشیاري و کنترل هیجانات 

با برقراري ارتباط شود  مداخله درمانی مشخص میآسیب یا اختالل و بعد از ارزیابی اولیه و دقیق طرح و نقشه

 همسرانازیکهرباانفراديبا زوج مبتنی بر همدلی و شفقت ورزي و صادقانه در جلسهاي مناسب و حرفه

هـا و   بررسی علل اصلی درخواست طالق و بررسی شـبکه حمـایتی زوج   یابد که در این جلسات نیز ادامه می

صـورت   هاي فرزندان به آسیبشرایط سنی وهاي روانی و خودکشی یا دگرکشی و بررسی  بررسی نوع آسیب

  شود کامالً شفاف و دقیق انجام می

دوم جلسه

زوجبامشتركدوممصاحبه

.جداگانههمومشتركصورت بههم: مشکالتلیستساختار جلسه شامل تهیه

اعتبـار طـه، رابدرامنیـت جـذابیت، وعالقهمیزان(احتمالیمشکالتیافتنمنظور بهرابطهدیگرابعادبررسی

...)وفرزندانبارابطهشغلی،هاي استرساصلی،هاي خانوادهبارابطهتعهد،جنسی،رضایتهمسر،

)بدهتوضیحبرایمرامواردازیکییاموقعیتآخرین(ها موقعیتازبرخیتحلیلومشکالتتک تکبررسی

سازي روشن)/ شد؟خواهیمنصرفطالقازبشودچطوراگر(طرفیننشدهبرآوردهانتظاراتکردنمشخص

سازيجزئیو

زندگیبخش رضایتمقاطعشرایطبررسی

رابطه زناشوییمشکالتتاریخچه

ازدواجوآشنایینحوهوزمان

ها زوجنظرازمشکالتساز زمینهعوامل

مشکالتاینشروعزمانوآشکارسازعامل

ها زوجنظرازوضعیتاینتداومچگونگی
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آنهاتأثیرورابطهبهبودبرايشده انجاماقدامات

.داشته استرابطهبر رويمنفییااثر مثبتکهمهمیاتفاقات

وخانوادگیشخصی،روانپزشکی،) ها هاي قبلی و فعلی و شروع و مدت و شدت آن بیماري(پزشکی،تاریخچه

:سازي فرضیهومشکالتبندي گروه) انفراديجلسهدر(ها زوجازهریکاجتماعی

طرف؟هردویاطرفینازیکیروانسالمتدریااسترابطهدریااست،نامناسبدر ازدواجمشکلآیا

دارد؟وجودرابطهدرمنفیومثبتتعامالتورفتارهاچه

دارد؟وجودرابطهدرمنفیومثبتاحساساتوها هیجانچه

وخـود مـورد درشـوهر وزنهاي ضاوتق(هستند؟مرتبطمشکالتاینافکار و احساساتی باباورهاییچه

)همسرشان

اند؟ کدمزوجیمشکالتبامرتبطهاياسترسور

دارد؟وجودزوجیهاي مهارتدرهایی ضعفچه

دارد؟وجودزوجرابطهدرمزاحمیعواملچه

ها زوجخواستاساسبررابطهبهبوداحتمالارزیابی

مصاحبهعمدهاهداف

همسردوهربادرمانیاتحادبرقراريبهشروعوزداییاضطرابومعارفه

انجامزمان همیابیمسئلهوابهامرفعکردن،خالصهاقتدار،احساس،ومحتواانعکاسقضاوت،عدمهمدلی،(

.)شود می

مراجعودرمانگروظایفوآنکلیشیوهوطالقازپیشطی مشاورهمددکارمنطقاززوجکردنآگاه

همسرانازهریکدیدازطالقدرخواستعلتتعیین

رابطهتاریخچهگرفتنورابطهفعلیعملکردارزیابی

رابطهبهبوداحتمالارزیابیشروع

  ساختار جلسه سوم

شوهروزنازهریکبا

مصـاحبه .شـود  ها جلسـه بـا یکـی شـروع مـی      علت جلوگیري از سوگیري به انتخاب زوجانفرادي بهجلسه

لزومدر صورتتشخیصی

ناسازگارانه در رابطهرفتاريالگوهايوهمسردربارهها قضاوتیبررس

مشکالتبروززوجین درازیکهرسهمبررسی

مشتركزندگینجاتورابطهبهبودبودنپذیر امکانارزیابی

ازحاصلتجاربدرمانی بررسی زوجبهتمایلدر صورتهمکاريلزومبرتأکیدوانگیزشیمصاحبهشروع

)ها عبرت(مشتركدگیزنمشکالت



  

  

  

  

29  |  باقري و همکاران... تأثیر الگوي مداخله مددکاري اجتماعی،

  ها آمادگی زوجصورتدرروانی،ارزیابینتیجهکردنمطرح

شود ها نیز بررسی می تاریخچه رشد فردي هر دو زوج

ها زوج با چهارممشتركجلسه

مشکالتپردازي مفهوممورددربازخوردارائه

انگیزشیمصاحبه

درمانی زوجفرآیندومدلبازوجکردنآشنا

همکـاري، قـرارداد مرزبندي،: مثًال(درمانی زوجبرايتوافقدر صورتدرمانشروعبرايعملطرحیکتنظیم

)انتظاراتتبیین

هـا   درمانی که انتخاب درمـان بـا خـود زوج    زوجباتوافقعدمدر صورتدادگاهبرايجلسهگزارشنامهتنظیم

  .باشد می

جلسه پنجم

رابطهبهبوداحتمالرزیابیا

:استزندگیادامهبرايمنفیآگهی پیشکهموارديازبررسی برخی

.نشودایجادوجه هیچ بهطرفینازیکیدرحداقلهمکاريانگیزه

.داردوجودجانیهاي آسیبخطر

جديروانیوجسمیهاي آسیبخطر: مهار غیرقابلشدیدخشونت

)عاطفیجسمی،جنسی،(قطعغیرقابلآزاريکودکاننوعهر

  .باشدداشتهوجودقطعغیرقابلگردیارتباطیک

  .ندارددرمانانگیزهیاندادهجوابدرمانبهکهمخربوپرخطراعتیادي

نداشتهوجودزا آسیبشخصیتیوروانیاختاللدرمانیارابطهدرمانبرايالزماي حرفهواي انگیزهمالی،شرایط

.باشد

.استزندگیادامهازکمترطالقهاي آسیبفرزندان،وطرفهردوبراياجتماعیهاي حمایتوجودواسطه به

وداردمهاجرتقصدیکیمثًال(فرزندوجودبدونبخصوصطرفینزندگیمسیرواهدافتغییرعلتبهطالق

  )نهدیگري

که در جلسه آخر ) مذهبیکارشناسنظربهنیاز(شرعیمالحظاتوجوداي و قبیلهواي خانوادهشدیدممانعت

هـا در مراکـز    مشاور مذهبی و مشاور حقوقی براي بخش مشاورهاي و سؤاالت شـرعی و حقـوقی زوج   حضور

.مددکاري طالق الزامی است
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ابزار سنجش

پرسشنامه -2پرسشنامه سازگاري بل،-1.ابزار مورداستفاده در این پژوهش پرسشنامه است

شده در راهنماي آزمون رشباز آزمون گزا-اعتبار آزمون. باشد رضایت زناشویی انریچ می

) 1962(بل . متغیر بوده است 93/0تا  74/0و ضریب همسانی درونی از  93/0تا  70/0از 

هاي سازگاري در خانه، سازگاري بهداشتی، سازگاري  ضرایب اعتبار را براي خرده مقیاس

اجتماعی، سازگاري عاطفی، سازگاري شغلی و براي کل آزمون به ترتیب 

اعتبار این آزمون با روش آلفاي . گزارش کرده است 91/0،81/0،88/0،91/0،85/0،94/0

محاسبه از قبیل سازگاري  هاي قابل کننده تمام بخش سؤال که تأمین 80کرونباخ بر اساس 

کل، سازگاري در خانه، سازگاري اجتماعی، سازگاري عاطفی و سازگاري شغلی یا 

روایی . به دست آمد 89/0ادل تحصیلی بود، محاسبه گردید و ضریب آلفاي آن مع

هاي پرسشنامه،  ها هریک از بخش اول اینکه سؤال: آمده است دست پرسشنامه از دو طریق به

درصد باالیی و پایینی در توزیع  50اي انتخاب شدند که اختالف آنها، بین  در محدوده

اند که تمایز  نمرات بزرگساالن مشهود باشد، لذا در این فرم پرسشنامه تنها مواردي ذکرشده

هاي  دوم اینکه پرسشنامه در نتیجه تالش. دهد صریح بین دو گروه کامالً متفاوت را نشان می

هایی از افراد بدست آمده است که در  متخصصین با بزرگساالن، مبنی بر انتخاب گروه

اند و همچنین تعیین حدودي که  سازگاري داشته"بسیار خوب و بسیار ضعیف"محدوده 

  .تواند در بین آنها تمایز ایجاد کند میپرسشنامه 

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ
1

این . باشد گیري این تحقیق می ابزار اندازه

عنوان یک ابزار تحقیق معتبر در تحقیقات متعددي براي رضایت زناشویی  نامه به پرسش

نامه رضایت ، پرسش)1385به نقل از پور صالحی،  2اولسون،. (مورداستفاده قرارگرفته است

جز مقیاس اول آنکه  شده است که به مقیاس تشکیل 12سؤال بسته و  115زناشویی انریچ از 

5صورت  سؤال تست است پاسخ به سؤاالت به 10ها شامل  سؤال دارد بقیه مقیاس 5

                                               
1. Enrich
2. Olson
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اولسون و . است) کامالً موافق، موافق، نه موافق و نه مخالف، مخالف، کامالً مخالف(اي  گزینه

در این پژوهش از . اند گزارش کرده% 92نامه را با روش ضریب آلفا  اعتبار این پرسش دیگران

% 95شده و ضریب آلفاي آن  به کار گرفته) 1373(سؤالی انریچ که توسط سلیمانیان % 47فرم 

پایایی این پرسشنامه را با ) 1382(چنین رضوان فرقانی  شده است و همبدست آمده استفاده

نامه رضایت  در پرسش.به دست آمد% 84است در این تحقیق نیز پایایی  ذکر نموده% 86

که در » t«ها به نمرات  نامه نمرات خام آزمودنی زناشویی اینریچ با استفاده از جدول نرم پرسش

  . شود باشد تبدیل می می 10و انحراف معیار  50آن میانگین برابر 

ها در دو سطح توصیفی  داده وتحلیل اطالعات، منظور تجزیه در پژوهش حاضر به

و استنباطی ) میانگین، میانه، نما، انحراف معیار، خطاي استاندارد میانگین و واریانس(

اسمیرنف، آزمون کوواریانس چند متغیره، -بندي فریدمن، آزمون کلموگرف آزمون رتبه(

چنین براي رعایت اصول اخالقی در این  و هم .شده است استفاده) آزمون تی مستقل

با تمامی مراجعان - 1.کننده مسائل ذیل رعایت شد پژوهش با توجه به نوع مراجعان شرکت

در خصوص پژوهش حاضر صحبت شد و رضایت و مشارکت آنها طبق توضیح براي 

ها در سامانه تصمیم و  مراجعان جلب گردید و به آنها در خصوص محرمانه بودن گزارش

آوري و  هاي جمع چنین گزارش هم -2شده  همفید بودن نتیجه پژوهش اطمینان خاطر داد

تمامی مراجعان از هدف پژوهشی  -3شده دور از دسترس افراد دیگر مراقبت گردید  ضبط

حاضر آگاه گردیدند و با رضایت آنان ضبط مطالبشان صورت پذیرفت اسامی و مشخصات 

اي صوتی ه افراد محرمانه ماند و در اختیار کسی قرار نگرفت مستندات کاغذي و فایل

هاي مصاحبه در شرایط خوبی براي مراجعان  شرایط زمانی و مکانی، اتاق. نگهداري شد

کننده  آماده و زمان با آنها توافق شد و در فرایند مصاحبه با توجه به فرهنگ مراجعه

رازداري و همدلی الزم صورت گرفت و سعی شد استرس و فشار روانی به مراجع تحمیل 

ها  که از مراجعان به عمل آمد آنها بیان کرده بودند نوع مصاحبهنشود و طبق نظرسنجی 

باعث همدلی، کاهش فشار روانی، تخلیه هیجانی و خودآگاهی آنها شده است که 

.باشد مستندات این امر موجود می
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  وتحلیل اطالعات روش تجزیه

ار، خطاي میانگین، میانه، نما، انحراف معی(ها در دو سطح توصیفی  در پژوهش حاضر داده

-بندي فریدمن، آزمون کلموگرف آزمون رتبه(و استنباطی ) استاندارد میانگین و واریانس

مورد ) اسمیرنف، آزمون کوواریانس چند متغیره، آزمون تی مستقل و آزمون مک نمار

ساز اقدام به طالق از آزمون  بندي عوامل زمینه منظور رتبه به.. وتحلیل قرار گرفت تجزیه

هاي سازگاري بل  آزمون، آزمون به هنگام اجراي پیش. شده است ریدمن استفادهبندي ف رتبه

و رضایت زناشویی انریچ روي هر دو گروه آزمایش و گروه کنترل اجرا گردید که ابتدا 

منظور  ها اجرا شد سپس به منظور ارزیابی همگن بودن داده اسمیرنف به-آزمون کلموگروف

شده  روه آزمایش و کنترل از آزمون تی مستقل استفادههاي مربوطه در دو گ مقایسه داده

منظور مقایسه تفاوت میزان سازگاري و رضایت زناشویی افراد گروه آزمایش در  به. است

همچنین . شده است آزمون از آزمون کوواریانس چندمتغیره استفاده آزمون و پس پیش

طالق از آزمون مک نمار  منظور مقایسه گروه کنترل و گروه آزمایش در کاهش پیگیري به

  .استفاده شد

  

هاي پژوهش یافته

  فراوانی و فراوانی درصدي متغیرهاي جمعیت شناختی -1جدول 

درصد فراوانی جنسیت

%49/56 187 زن

%51/43 144 مرد

درصد فراوانی طبقات تحصیالت

  لیسانس و باالتر فوق  19  %74/5

  لیسانس  102  %82/30

  دیپلم فوق  43  %99/12

  تر دیپلم و پایین  167  %45/50

  طبقات سن  فراوانی  درصد
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درصد فراوانی جنسیت

  سال 51باالتر از   %90/13  46

  50-سال 41  %79/27  92

  40-سال 31  %28/26  87

  سال 30کمتر از   %02/32  106

  طبقات مدت زندگی مشترك  فراوانی  درصد

  سال 21بیشتر از   10  %02/3

  سال 16- 20  41  %39/12

  سال 11- 15  63  %03/19

  سال 6- 10  82  %77/24

  سال 5کمتر از   135  %79/40

  مجموع  100%  331

  

وتحلیل اطالعـات در حـوزه متغیرهـاي جمعیـت شـناختی نشـان        نتایج حاصل از تجزیه

سال دارند بـه ایـن معنـی کـه      30دهد در متغیر سن، بیشترین فراوانی را مراجعین کمتر از  می

هـاي کـم سـن و سـال      سـتان قـزوین زوج  کنندگان به سامانه کاهش طـالق ا  بیشترین مراجعه

هاي  هاي اول تا پنجم زندگی مشترك قرار دارند، بنابراین ازدواج هستند و عمدتاً نیز در سال

هــاي بـدون شــناخت و بیشــتر   زودهنگـام، بــدون اسـتانداردهاي منطقــی و عقالنـی و ازدواج   

. یشـه آن باشـد  توانـد ر  گیري براي طالق که بیشتر هیجانی است مـی  احساسی و حتی تصمیم

دهد که کمترین میزان مراجعه براي طـالق   همچنین نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می

تواند ناشی از تأثیر تجربـه زیسـته و تـالش     سال دارند که می 51هاي باالتر از  توافقی را زوج

براي حفظ زندگی مشترك و برخورداري از استانداردهاي منطقـی و عقالنـی در ارتبـاط بـا     

هـاي زنـدگی مثـل مهـارت حـل       ئل زندگی مشترك و داشتن توانـایی بیشـتر در مهـارت   مسا

وفصل کردن مشـکالت در زنـدگی مشـترك و     مسئله، مهارت حل تعارض، تالش براي حل

  . ها باشد فنون مذاکره در آن
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وتحلیل اطالعـات در حـوزه متغیرهـاي جمعیـت شـناختی نشـان        نتایج حاصل از تجزیه

آنان را مـردان  % 44از اعضاي نمونه مورد آزمایش را زنان و % 56یت، دهد در متغیر جنس می

شاید دلیل مشارکت بیشتر زنان و مراجعه بیشتر آنـان بـه مراکـز مـددکاري     . دهند تشکیل می

اجتماعی و مشاوره ناشی از نیاز بیشتر آنان به شنیده شدن نسبت به مردان و عدم رضـایت از  

در متغیر میزان تحصیالت، نتایج . باشد یازهاي زوجی میرابطه زوجی و عدم برآورده شدن ن

دهد که بیشتر اعضاي نمونـه کـه جهـت طـالق تـوافقی مراجعـه        حاصل از پژوهش نشان می

اند تحصیالت دیپلم و پایین تراز دیپلم دارند که حاکی از آن اسـت کـه میـزان طـالق      کرده

امـا کمتـرین فراوانـی در متغیـر     تري دارند بیشتر اسـت   توافقی درکسانی که تحصیالت پایین

چـون میـزان طـالق تـوافقی در     . لیسانس و باالتر اسـت  تحصیالت مربوط به تحصیالت فوق

لیسانس و باالتر اسـت ایـن    برابر افرادي با تحصیالت فوق 10افراد دیپلم و زیر دیپلم حدوداً 

هـاي   پژوهش احتمال وجود دارد که تحصیالت بر میزان طالق توافقی اثرگذار باشد پس در

  . کننده کنترل شود عنوان یک متغیر تعدیل بایست اثر آن به مختلف در این حوزه می

دهد کـه در   وتحلیل اطالعات در بخش آمار توصیفی نشان می نتایج حاصل از تجزیه   

سال است به این  5زمان زندگی مشترك بیشترین فراوانی مربوط به طبقه کمتر از  متغیر مدت

سال زندگی  5هاي صفر تا  هاي توافقی استان قزوین در زمان سال بیشتر طالقمعنی است که 

هــا بهتــر مــدیریت شــود و  هــاي زوج دهــد، اگــر در ایــن زمــان تعــارض  مشــترك روي مــی

کـرده تهیـه    هایی تازه ازدواج هاي زندگی براي زوج ریزي بهتري براي آموزش مهارت برنامه

میـزان  . صـورت معنـاداري مـؤثر باشـد     فقی بـه در کاهش طالق توا. و اجرا شود ممکن است

تـرین سـطح    سال زندگی مشترك دارند در پایین 21هایی که بیشتر از  طالق توافقی در زوج

آوري و  زمـان زنـدگی مشـترك تـاب     رسـد بـا افـزایش مـدت     قرار دارد بنابراین بـه نظـر مـی   

  .شود ها نسبت به زندگی مشترك بیشتر می سازگاري زوج
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  نباطیهاي است یافته

ها که با استفاده از آزمون کلموگروف  در بخش بررسی عادي بودن و همگنی داده

دهد کلیه متغیرهاي پژوهش در سطح معناداري  انجام شد نتایج نشان می) Z(اسمیرنوف 

هاي حاصل از  براي استنباط آماري و تعمیم داده .داراي توزیع نرمال هستند 05/0

  .شده است ه به جامعه پژوهش از مدل کوواریانس استفادهوتحلیل نمرات افراد نمون تجزیه

  

  هاي پژوهش آزمون فرضیه

  آزمون فرضیه اصلی

  

  ها آزمون لوِن براي بررسی فرض برابري واریانس -2جدول 

F  ضریب

  آزمون

درجات آزادي 

1

درجات آزادي 

2

سطح 

داري معنی
  متغیرها

    سازگاري

    زناشوییرضایت

  

شده است ها نمایش داده براي بررسی فرض برابري واریانس Fدر جدول فوق آزمون 

هاي مورد  هاي خطا در گروه هاي پارامتریک برابري واریانس یکی از شروط انجام آزمون(

 05/0باید از ) مقدار بحرانی(داري  داري تفاوت، سطح معنی براي معنی) آزمون است

داري براي  شده است سطح معنیطور که در جدول فوق نمایش داده همان. تر باشد کوچک

 05/0است که هردو از ) 143/0(و براي متغیر رضایت زناشویی ) 125/0(متغیر سازگاري 

آزمون  آزمون و پس هاي پیش ها در هردو متغیر در گروه تر هستند بنابراین واریانس بزرگ

  .ها برقرار است ري واریانسداري با هم ندارند و فرض براب تفاوت معنی
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هاي مورد آزمون خالصه مدل کوواریانس براي بررسی تفاوت بین گروه-3جدول 

نوع سوم مجموع 

مجذورات

درجات 

آزادي

میانگین 

مجذورات
ضریب 

F

سطح 

داري معنی

مجذورات 

جزعی
  منبع  گروه آزمون

     
سازگاري 

)آزمون سپ(
شده ل اصالحمد

     
زناشوییرضایت

)آزمون پس(

       
سازگاري

)آزمون سپ(
جداشده

     
زناشوییرضایت

)آزمون سپ(

     
سازگاري

)آزمونسپ( سازگاري 

  )آزمون پیش(
     

زناشوییرضایت

)آزمون سپ(

     
سازگاري

)آزمون سپ(
رضایت 

زناشویی 

  )آزمون پیش(     
زناشوییرضایت

)آزمون سپ(

     
سازگاري

)آزمون سپ(

سازگاري 

) + آزمون پیش(

رضایت 

زناشویی 

)آزمون پیش(

     
زناشوییرضایت

)آزمون سپ(

     
سازگاري

)آزمون سپ(
خطا

     
زناشویی رضایت

)آزمون سپ(

     
سازگاري

)آزمون سپ(
مجموع

     
زناشوییرضایت

)آزمون سپ(

     
سازگاري

)آزمون سپ( شده تصحیح

مجموع
     

زناشوییرضایت

)آزمون سپ(
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تر  کوچک 05/0از باید ) مقدار بحرانی(داري  دار بودن تفاوت، سطح معنی براي معنی

سازگاري شده است در بررسی تفاوت بین طور که در جدول فوق نشان داده همان. باشد

و  012/4چون ضریب آزمون کوواریانس برابر ) آزمون پس(با سازگاري ) آزمون پیش(

است بنابراین فرضیه صفر رد  05/0تر از مقدار خطا  و کوچک 023/0داري برابر  سطح معنی

آزمون و  شود به این معنی که بین نمرات افراد نمونه در پیش ف تأیید میشده و فرض خال

توان  دار وجود دارد بنابراین می آزمون در متغیر سازگاري تفاوت معنی نمرات آنها در پس

شده در این پژوهش  الگوي مداخله مددکاري اجتماعی ساخته: این ادعا را مطرح کرد که

کننده به سامانه کاهش طالق استان قزوین  اي مراجعهه در افزایش میزان سازگاري زوج

با رضایت زناشویی ) آزمون پیش(رضایت زناشویی در بررسی تفاوت بین. مؤثر است

 008/0داري برابر  و سطح معنی 763/4چون ضریب آزمون کوواریانس برابر ) آزمون پس(

فرض خالف تأیید است بنابراین فرضیه صفر رد شده و  05/0تر از مقدار خطا  و کوچک

آزمون  آزمون و نمرات آنها در پس شود به این معنی که بین نمرات افراد نمونه در پیش می

توان این ادعا را مطرح  دار وجود دارد بنابراین می تفاوت معنیرضایت زناشویی در متغیر 

شده در این پژوهش در افزایش میزان  الگوي مداخله مددکاري اجتماعی ساخته: کرد که

با . کننده به سامانه کاهش طالق استان قزوین مؤثر است هاي مراجعه زوجضایت زناشویی ر

  .باشد توجه به مطالب فوق فرضیه اصلی پژوهش مورد تأیید می

F(2,331)=4.012,P<0.05,Partial ŋ

=0.967  

F(2,331)=4.763,P<0.05,Partial ŋ

=0.977

  



  

  1399زمستان، 26، شماره هفتمپژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال |38  

  مداخله مددکاري اجتماعی در طالق توافقی در گروه آزمونلگوي بندي تأثیرپذیري متغیرها از ا رتبه-4جدول 

  متغیر
ضریب آزمون 

  کوواریانس

سطح 

  داري معنی

رد / تأیید

  فرضیه
  میانگین طبقه

رتبه در 

  تأثیرپذیري

  1  7  تأیید      رضایت زناشویی

  2  6  تأیید      سازگاري

  3  3,07  تأیید      سازگاري عاطفی

  4  3  تأیید      اري در خانهسازگ

سازگاري 

  اجتماعی
    5  2,96  تأیید  

-سازگاري شغلی

  تحصیلی
    6  2  رد  

سازگاري 

  تندرستی
    7  1,98  رد  

  

الگوي مداخله مددکاري اجتماعی شده است  طور که در جدول فوق نشان داده همان

و کمترین  7در افزایش رضایت زناشویی با میانگین طبقه بیشترین تأثیر را  در طالق توافقی،

  .ها داشته است در بین زوج 98/1تأثیر را در افزایش سازگاري تندرستی با میانگین 

  

  نمرات آزمون کوواریانس متغیرها در گروه کنترل-5جدول 

  داري سطح معنی  ضریب آزمون کوواریانس  متغیر

      رضایت زناشویی

    سازگاري

      سازگاري عاطفی

      سازگاري در خانه

      سازگاري اجتماعی

      تحصیلی-سازگاري شغلی

      سازگاري تندرستی
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داري آزمون کوواریانس  شده است سطح معنی طور که در جدول فوق نشان داده همان

دهد بین  است که نشان می 0,05ر از مقداري بحرانیدر کلیه متغیرها در گروه کنترل بیشت

دار  یک از متغیرها تفاوت معنی آزمون گروه کنترل در هیچ آزمون و پس نمرات پیش

  . شود مشاهده نمی

  

  اند هایی که از طالق انصراف داده و به زندگی مشترك بازگشته بررسی آمار میزان پرونده -6جدول 

  گروه آزمایش

  تعداد کل نفرات

تعداد نفراتی که از 

طالق انصراف 

داده و به زندگی 

  اند برگشته

تعداد نفراتی که تمایل 

به ادامه جلسات 

مشاوره تا حصول 

  نتیجه بهتر دارند

تعداد نفراتی که 

پس از مداخله به 

طالق اصرار 

داشته و به 

دادگستري معرفی 

  شدند

تعداد مشاورانی 

که در این طرح 

  اند شرکت داشته

331  78  21  232  15  

  گروه کنترل

  تعداد کل نفرات

تعداد نفراتی که از 

طالق انصراف 

داده و به زندگی 

  اند برگشته

تمایل به کهتعدادنفراتی

انجام جلسات مشاوره 

تا حصول نتیجه براي 

گیري بهتر در  تصمیم

  مورد طالق دارند

تعداد نفراتی که 

به طالق اسرار 

  دارند

 -  

331  7  69  255   -  

  مک نمار براي بررسی تفاوت میزان انصراف از طالق در گروه آزمایش و گروه کنترل نتایج آزمون

  تعداد کل نفرات
ضریب آزمون 

  مک نمار
  -   رد فرضیه/ تأیید  داري سطح معنی

331  014/69  00/0  
فرضیه تأیید 

  شود می
 -  
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نفر از افراد نمونه که  78دهد که در گروه آزمایش  نشان می  6نتایج جدول 

ست طالق توافقی نموده بودند پس از مداخله مددکاري اجتماعی از طالق منصرف درخوا

خواهند که مداخله  نفر دیگر در طالق تردید داشته و می 21شده و به زندگی بازگشتند و 

نفر از افراد نمونه به  232مددکاري اجتماعی براي آنان تا حصول نتیجه بهتر ادامه یابد و 

نفر از افراد نمونه که  7دهد که  نین نتایج در گروه کنترل نشان میهمچ. طالق اصرار داشتند

وفصل مشکالتشان به دالیل مختلف از  درخواست طالق توافقی نموده بودند به دلیل حل

وگوي بین زوجین و از ادامه فرآیند  قبیل مداخله فامیل، گذشت یکی از زوجین، گفت

ر دیگر در طالق تردید داشته و نف 69طالق منصرف شده و به زندگی بازگشتند و 

گیري بهتر  خواهند که مداخله مددکاري اجتماعی براي آنان تا حصول نتیجه و تصمیم می

نتایج آزمون مک نمار نشان . نفر از افراد نمونه به طالق اصرار داشتند 255انجام شود و 

توان  ین میتر است بنابرا کوچک 05/0داري از مقدار بحرانی  دهد که چون سطح معنی می

صورت  گفت میزان انصراف از پیگیري طالق بین دو گروه آزمایش و گروه کنترل به

اند  که تعداد افرادي که از پیگیري طالق انصراف داده داري متفاوت است و ازآنجایی معنی

توان استنباط کرد الگوي  است می) نفر 7(بیشتر از گروه کنترل ) نفر 78(در گروه آزمایش 

  .دکاري اجتماعی در طالق توافقی در کاهش پیگیري طالق مناسب بوده استمداخله مد

  

  گیري بحث و نتیجه

هـا مـددکاران اجتمـاعی و     هـا و قومیـت   گیري خانواده درکلیۀ جوامع، فرهنـگ  از بدو شکل

هـا را در جهـت حـل مسـائل،      هـا و خـانواده   انـد تـا زوج   کـرده  مشاوران خـانواده تـالش مـی   

در ایـن خصـوص فـرا تحلیلـی بـا      . ویی رشد دهند ویاري رساندندسازگاري و رضایت زناش

، توسـط  )1385-1391ایـران  (درمـانی بـر افـزایش رضـایت زناشـویی       عنوان اثربخشـی زوج 

و همکاران با یکپارچه کردن نتایج حاصل از تحقیقـات مختلـف، میـزان انـدازه اثـر       شریعت

درمـانی بـر رضـایت     هدف از تحقیق فوق بررسی تأثیر زوج. درمانی را مشخص نمودند زوج

شـناختی   پژوهش کـه ازلحـاظ روش   8پژوهش  25زناشویی بوده است و بدین منظور از بین 
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ابـزار پـژوهش   . هـا انجـام گرفـت    اند انتخاب شدند و فـرا تحلیـل بـر روي آن    موردقبول بوده

بود کـه ازلحـاظ آمـاري معنـادار      62/0میزان اندازه اثر . لیست فرا تحلیل عبارت بود از چک

درمانی بر افزایش رضایت زناشویی  باشد و نتایج فرا تحلیل نشان داد میزان اندازة اثر زوج می

  ).1391،شریعت و همکاران(شود  باال ارزیابی می زه اثر کوهنمطابق جدول تفسیر اندا

شـده در پـژوهش حاضـر نیـز در      اثربخشی الگوي مداخلـه مـددکاري اجتمـاعی انجـام    

کننده به سامانه کاهش طـالق   هاي مراجعه افزایش میزان رضایت زناشویی و سازگاري زوج

کننده در این برنامه بیشتر  شرکت هاي استان قزوین مؤثر بوده و میزان انصراف از طالق زوج

از گروه کنترل است با توجـه بـه مطالـب فـوق فرضـیه اصـلی پـژوهش حاضـر مـورد تأییـد           

آزمون در متغیر سازگاري تفاوت  آزمون و پس اما در گروه کنترل بین نمرات پیش. باشد می

زایش شـده و ایـن افـ    توان نتیجه گرفـت ایـن تفـاوت مشـاهده     معناداري مشاهده نشد پس می

میزان سازگاري و میزان رضایت زناشویی در گروه آزمون ناشی از اثربخشی الگوي مداخله 

  .مددکاري اجتماعی در طالق توافقی و کاهش میل به طالق بین اعضاي نمونه بوده است

شـناختی   این  الگوي در پژوهش حاضر با پژوهش اثربخشی مداخله مبتنی بر مـدل بـوم  

کننده به شوراي حـل اخـتالف    هاي مراجعه عارض زناشویی زوجدر کاهش میل به طالق و ت

صورت تصادفی  و مراکز مداخله بهزیستی استان مرکزي که به شیوه در دسترس انتخاب و به

و تعـارض زناشـویی   ) 1986روزلـت، جانسـون و مـارو،    (هاي میل بـه طـالق    با دو پرسشنامه

شان داد کـه نمـره میـل بـه طـالق و تعـارض       ها نتایج ن شده بود و یافته استفاده) 1379ثنایی، (

داري کمتر از گروه گواه شده  طور معنی آزمون به هاي گروه آزمایش در پس زناشویی زوج

هـا   شناختی بر کاهش میل به طالق تعـارض زناشـویی زوج   بود و با مداخله مبتنی بر مدل بوم

  .قرابت دارد ) 1396بخش و همکاران،  فرح(داري دارد  تأثیر معنی

چنین اثربخشی الگوي مداخلـه مـددکاري اجتمـاعی در پـژوهش حاضـر بـا هـدف         هم

پژوهش اثربخشی الگوي یکپارچه پیشگیري از طـالق، رویکـرد مبتنـی بـر دلگـرم سـازي و       

پـذیري   هـا و انطبـاق   رویکرد مبتنی بر شـفقت و گذشـت برافـزایش صـمیمیت عـاطفی زوج     

مطابقـت   1396ي بوشـهر در سـال   هاي متقاضی طـالق توسـط دادگسـتر    خانوادگی در زوج
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ها نشان داد که اثربخشی الگوي یکپارچه پیشگیري از طالق، رویکرد مبتنی بر  داشت و یافته

ــاطفی و      ــزایش صــمیمیت ع ــر اف ــر شــفقت و گذشــت ب ــی ب دلگــرم ســازي و رویکــرد مبتن

پـذیري   پذیري در زوجین متقاضی طالق متفاوت اسـت؛ صـمیمیت عـاطفی و انطبـاق     انطباق

طـور معنـاداري بیشـتر     گی زوجین متقاضی طالق شهر بوشهر در سه گروه آزمایش بهخانواد

پـذیري   از گروه کنترل است؛ اثربخشی هر سه رویکرد درافزایش صمیمیت عاطفی و انطباق

توانــد در  درمــانی یکپارچــه مــی بنــابراین رویکردهــاي زوج.در مرحلــه پیگیــري پایــدار بــود

متقاضی طـالق مـؤثر باشـد و بـا پـژوهش اثربخشـی        هاي پیشگیري و کاهش تعارضات زوج

الگوي مداخله مددکاري اجتماعی در کـاهش طـالق بـر رضـایت زناشـویی و سـازگاري و       

  .هاي متقاضی طالق توافقی همسان است میزان گرایش به طالق در زوج

درمانی به شیوة تحلیل  هاي پژوهش حاضر با پژوهش اثربخشی گروه چنین نتایج یافته هم

ر متقابل در افزایش سازگاري زناشویی، احساسات مثبت زن و شوهر، رضایت زناشویی، رفتا

هـاي داراي   احتمال طالق، افسردگی و اضـطراب زوج  -ثباتی ازدواج صمیمیت و کاهش بی

آزمون و با جامعه آماري  آزمون، پس تجربه طالق عاطفی که با روش آزمایشی و طرح پیش

کننـده بـه    هـاي مراجعـه   طـور تصـادفی سـاده از بـین زوج     بـه به روش داوطلبانـه و  ) زوج 20(

هاي مهر، المـرد و فیروزآبـاد جهـت     شناختی و مشاوره شهرستان هاي خدمات روان کلینیک

ساعته درمان به شیوة تحلیل رفتار متقابل  2جلسه  18که تحت  1390مشاوره و مددکاري سال 

درمـانی تحلیـل رفتـار     هندة اثربخشی گروهد آمده نشان دست هاي نتایج به قرار گرفت؛ و یافته

ثبـاتی   متقابل بر افزایش رضایتمندي، سازگاري، احساسات مثبت، و صمیمیت، و کاهش بـی 

هاي داراي تجربه طالق عاطفی بود، دریک راسـتا قـرار    ازدواج، افسردگی و اضطراب زوج

ي نسبت به گروه گیر هاي مورد اندازه هاي گروه آزمایشی ازلحاظ سازه دارد و وضعیت زوج

  .آزمون و پیگیري بهبودي را نشان داد کنترل در مراحل پس

عنـوان   توانـد بـه   گیري نشان داد که مداخلـه و آمـوزش تحلیـل رفتـار متقابـل مـی       نتیجه

ها قـرار   اي در جهت پیشگیري و درمان طالق عاطفی و افزایش مهارت زناشویی زوج برنامه

ژوهش حاضر نیز اثربخشی الگوي مداخله مددکاري در پ) 1391اکبري و همکاران،. (گیرد
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نتـایج  . اجتماعی در افـزایش رضـایت زناشـویی و سـازگاري و کـاهش طـالق تأییـد شـد و        

درمـانی تحلیـل رفتـار متقابـل بـر       حاصل از پژوهش حاضر با نتایج پژوهش اثربخشـی گـروه  

ا پـژوهش  چنـین پـژوهش حاضـر بـ     هـم . افزایش رضایتمندي، سازگاري قرابت معنـایی دارد 

هـاي   اثربخشی الگوي مشاورة پیشگیري از طالق بر کیفیت زندگی و انصراف از طالق زوج

کننده به مرکز مشاوره خانواده دادگستري شهرستان سنندج در سـال   در آستانه طالق مراجعه

آزمـون بـا    پـس  -آزمـون  در یک راستا قرار دارد که از روش آزمایشی، و طرح پـیش  1390

گیـري   زوج در آسـتانه طـالق کـه بـه روش نمونـه      16جامعه آماري  ادل وگروه کنترل نامع

هاي متقاضی طالق ، که با ابزار پرسشنامه کیفیت زنـدگی و پرسشـنامه    داوطلبانه از بین زوج

ها نشان داده کـه الگـوي مشـاوره پیشـگیري از طـالق       گرفته و نتایج یافته محقق ساخته انجام

داري افزایش دهـد و میـزان    طور معنی وه آزمایش را بههاي گر توانست کیفیت زندگی زوج

.کننده در این برنامه بیشتر از گروه کنترل بوده است هاي شرکت انصراف از طالق زوج

هاي اثربخشـی تـأثیر الگوهـاي یکپارچـه مشـاوره را در کـاهش طـالق و افـزایش          یافته

در پـژوهش  ) 1390مـرادي و همکـاران،  (ها مـورد تأییـد قـرار گرفـت      کیفیت زندگی زوج

حاضر نیز اثربخشی الگوي مددکاري اجتماعی در افزایش رضایت زناشـویی و سـازگاري و   

کننده در این برنامه بیشـتر از گـروه کنتـرل بـود را      هاي شرکت میزان انصراف از طالق زوج

نتــایج حاصــل از پــژوهش حاضــر بــا نتــایج پــژوهش اثربخشــی بســتۀ . مـورد تأییــد قــرار داد 

طالق بر آشفتگی زوجین متقاضـی طـالق تـوافقی شـهر اصـفهان کـه بـا روش         پیشگیري از

شـده   آزمـون بـا گـروه کنتـرل انجـام      پـس -آزمـون  پژوهش آزمایشی با استفاده از طرح پیش

گیـري در دسـترس از    زوج به روش نمونه 30قرابت معنایی دارد و جامعه آماري پژوهش را 

هزیستی، جهـت انجـام مشـاوره طـالق تـوافقی      هاي ارجاعی به مراکز مشاوره ب بین تمام زوج

هـا پرسشـنامه آشـفتگی زناشـویی      تشکیل داده بودند و آزمودنی 1398شهر اصفهان در سال 

را در دو مرحله تکمیل کـرده بودنـد و گـروه آزمـایش تحـت      ) 2009ویشمن و همکاران، (

. رگرفته بودنـد هفته قرا 5اي در  دقیقه 120جلسه  14مداخله پیشیگري از طالق پژوهشگر در 

هـاي گـروه آزمــایش در    هـا نشـان دادنـد کــه نمـره آشـفتگی زناشـویی در زوج       نتـایج یافتـه  
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هـاي   داري کمتر از گروه گواه شده بود و با استناد به یافته طور معنی آزمون و پیگیري به پس

توانـد   توان نتیجه گرفـت کـه بسـته پیشـگیري از طـالق مـی       آمده از این پژوهش، می دست به

هـاي متقاضـی طـالق     اي، در کـاهش آشـفتگی زناشـویی زوج    عنـوان یـک روش مداخلـه   به

  ).1400صادقی و مظاهري و . (توافقی مورداستفاده قرار گیرد

هاي فرعی و مربوط به فرضـیه تـأثیر الگـوي مداخلـه مـددکاري اجتمـاعی        در بخش فرضیه

نتایج نشان داد که تفـاوت   هاي متقاضی طالق توافقی، درافزایش سازگاري در خانه در میان زوج

  .کننده مداخله و افراد فاقد این نوع مداخله، وجود داشت هاي دریافت معناداري بین زوج

هــاي فرعــی و مربــوط بــه فرضــیه تــأثیر الگــوي مداخلــه مــددکاري   در بخــش فرضــیه 

هاي متقاضی طالق توافقی، نتایج نشان داد که  اجتماعی بر سازگاري تندرستی در میان زوج

کننده مداخله و افراد فاقد ایـن نـوع مداخلـه، وجـود      هاي دریافت اوت معناداري بین زوجتف

هـاي فرعـی و مربـوط بـه فرضـیه تـأثیر الگـوي مداخلـه مـددکاري           در بخش فرضیه.نداشت

هـاي متقاضـی طـالق تـوافقی، نتـایج       اجتماعی در افزایش سازگاري اجتماعی در میـان زوج 

کننـده مداخلـه و افـراد فاقـد ایـن نـوع        هـاي دریافـت   ن زوجنشان داد که تفاوت معناداري بی

  .مداخله، وجود داشت

هاي فرعی و مربوط به فرضیه تأثیر الگوي مداخله مددکاري اجتماعی  در بخش فرضیه

هاي متقاضی طالق تـوافقی، نتـایج نشـان داد کـه      در افزایش سازگاري عاطفی در میان زوج

کننده مداخله و افراد فاقد ایـن نـوع مداخلـه، وجـود     هاي دریافت تفاوت معناداري بین زوج

هـاي فرعـی و مربـوط بـه فرضـیه تـأثیر الگـوي مداخلـه مـددکاري           در بخش فرضـیه .داشت

هاي متقاضی طالق تـوافقی، نتـایج نشـان داد کـه      اجتماعی بر سازگاري شغلی در میان زوج

ایـن نـوع مداخلـه، وجـود      کننده مداخله و افراد فاقد هاي دریافت تفاوت معناداري بین زوج

هاي فرعـی و مربـوط بـه فرضـیه تـأثیر الگـوي مداخلـه مـددکاري          در بخش فرضیه.نداشت

هاي متقاضی طالق توافقی، نتایج نشان داد کـه   اجتماعی در افزایش سازگاري در میان زوج

کننده مداخله و افراد فاقد ایـن نـوع مداخلـه، وجـود      هاي دریافت تفاوت معناداري بین زوج

هـاي فرعـی و مربـوط بـه فرضـیه تـأثیر الگـوي مداخلـه مـددکاري           در بخش فرضـیه .داشت
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هاي متقاضی طالق توافقی، نتـایج نشـان    اجتماعی در افزایش رضایت زناشویی در میان زوج

کننده مداخله و افراد فاقد ایـن نـوع مداخلـه،     هاي دریافت داد که تفاوت معناداري بین زوج

  .وجود داشت

بندي متغیرهاي سازگاري و زیرمقیاس هاي آن  به همراه متغیر  رتبه نتایج بررسی

الگوي مداخله مددکاري اجتماعی در طالق توافقی دهد که  رضایت زناشویی نشان  می

ترین تأثیر را درافزایش سازگاري  بیشترین تأثیر را در افزایش رضایت زناشویی و کم

هاي فرعی و مربوط به فرضیه تأثیر  یهدر بخش فرض .ها داشته است تندرستی در بین زوج

هاي متقاضی طالق  الگوي مداخله مددکاري اجتماعی در کاهش ثبت طالق در میان زوج

کننده مداخله در میزان  هاي دریافت توافقی، نتایج نشان داد که تفاوت معناداري بین زوج

بررسی و تبیین این در . انصراف از پیگیري طالق و افراد فاقد این نوع مداخله، وجود داشت

هاي پژوهش حاضر، نتایج حاکی از آن است که مددکار اجتماعی در  فرضیه مطابق با نظریه

ویژه در فرایند جلسات درمانی با  اثربخش کردن الگوي مداخله مددکاري اجتماعی به

کند  ها تأکید می درمانی شناختی و رفتاري آلیس بر فرایندهاي شناختی و تعامالت زوج زوج

  . دهد با آموزش و تصحیح خطاهاي شناختی آشفتگی رابطه زناشویی را کاهش میو 

طبق نظریه مدل دیالکتیکی طالق در پروتکل مداخله مددکاري اجتماعی در فرایند 

اند و امکان دارد کارهایی بکنند که احساسشان با  ها سردرگم مراحل طالق که کامًال زوج

بینی بزنند مددکار اجتماعی با  پیش ارهاي غیرقابلعملکردشان متعارض باشد و دست به رفت

سازي و تخلیه هیجانی و شفقت  اي مددکاري اجتماعی پژوهش حاضر با آرام الگوي مداخله

پذیري  ورزي و همدلی و دلگرم سازي و آموزش گذشت، صمیمیت عاطفی و انطباق

گیري قبل  حله تصمیمدرمانی در طول مر دهد و در مرحله مداخله، با زوج ها افزایش می زوج

تواند براي بازگشت  کنند می ریزي می ها براي طالق برنامه که زوج از جدایی و درحالی

نقش ابتدایی و اولیه مددکار اجتماعی در الگوي مداخله . ها به درمان مؤثر و مفید باشد زوج

  . مایداند کمک ن ها که تصمیم به طالق گرفته مددکاري این است که به رابطه مشترك زوج
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عنوان یک جایگزین  ها به طالق به گیري قبل از طالق، زوج در طول مرحله تصمیم

ها  نگرند و معموالً این تصمیم زمانی اتخاذشده است که زوج هاي زناشویی می براي تعارض

و نتایج نشان داده که . اند جانبه و چه دوجانبه براي مدتی کشمکش داشته صورت یک چه به

از طالق منصرف شده به زندگی ) نفر 78(اخله مددکاري اجتماعی ها پس از مد زوج

مند به ادامه مداخله مددکاري  نفر بعد از مداخله دچار تردید شده و عالقه 21بازگشتند و 

اند و خواستند تا رسیدن به نتیجه بهتر جلسات را ادامه دهند و میزان افرادي که از  شده

نفر بیشتر  78ی که مداخله دریافت کرده بودند شده بودند در گروه پیگیري طالق مصرف

که . توان استنباط کرد بودند می) نفر 7(از گروه کنترل که مداخله دریافت نکرده بودند 

  .الگوي مداخله مددکاري اجتماعی در کاهش پیگیري طالق مناسب بوده است

  

  پیشنهادها

تر مثًال کل  عاثرگذاري الگوي مداخله مددکاري اجتماعی دریک جامعه وسی. 1

  .تري به دست دهد کشور با پراکندگی قومیتی بیشتر مورد ارزیابی قرار گیرد تا نتایج کامل

هاي متقاضی طالق توافقی  میزان رضایت از زندگی و سالمت عمومی فرزندان زوج. 2

نیز موردبررسی قرار گیرد تا مکملی براي پژوهش حاضر بوده و میزان اثرگذاري الگوي 

دکاري اجتماعی در طالق توافقی را بر رضایت از زندگی و سالمت عمومی مداخله مد

  .فرزندان را نیز ارزیابی گردد

کننده که بر اراده افراد براي اقدام به طالق توافقی و تصمیم  نقش متغیرهاي تعدیل. 3

زمان  گذارند از جمله سن، تحصیالت، تعداد فرزندان، مدت به صلح و سازش، اثر می

به نظر (هاي خانواده  شده در امکان قضایی و دادگاه زمان سپري رك و مدتزندگی مشت

هاي خانواده اصرار  ها در دادگاه هاي زوج رسد طوالنی بودن فرآیند رسیدگی به شکایت می

، موردبررسی قرار گیرد و تأثیر آن بر میزان )کند ها به انجام طالق توافقی را بیشتر می زوج

  .مددکاري اجتماعی در طالق توافقی محاسبه شود مفید بودن الگوي مداخله
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  منابع 

چاپ اول ،نشر علم: تهران ،پژوهش کیفی از نظریه تا عمل ،)1391. (جهیابوالمعالی، خد.  

ینشر ن: تهران ،منوچهر صبوري :ترجمه ،شناسی جامعه،)1373. (آنتونی، گیدنز.  

جلد ،ابراهیم افشار :ترجمه ،کیفیمبانی پژوهش ،)1390. (جولیت ،کربین و استراوس، آنسلم

  .نشر نی: تهران دوم،

وكیــب :ترجمــه ،اصــول روش تحقیــق کیفــی ،)1385. (جولیــت ،و کــربینس، آنســلمواســترا 

  .انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تهران ،محمدي

،جعفري  امرانک :ترجمه همسران، توانمندسازي ،)1383. (کی. و اولسون، امی. دیوید اولسون

  .سازمان بهزیستی کشور انتشارات :، تهرانزاده ریاردشنژاد و منصوره 

،زهـرا  :ترجمـه  ،درمـانی  ي افـزایش صـمیمیت در زوج  هـا  کیتکن ،)1394. (ا سیدن باگاروزي 

  .کتاب ارجمند انتشارات :تهران اندوز و حسن حمید پور،

تهـران  ،هوشـنگ نـایبی   :ترجمه،اجتماعیروش تحقیق نظري در علوم  ،)1385. (ترزال ،بیکر :

  .انتشارات دانشگاه پیام نور

،نشـر  :تهـران  نجم عراقی، ژهیمن :ترجمه ،زنان شناسی جامعه ،)385(.کلر و واالس، آبوت پامال

  .نی

انتشـارات ویـرایش  : تهران. روش تحقیق درروان شناسی و علوم تربیتی ،)1387. (یدالور، عل، 

  .بیست و چهارمچاپ 

فاطمـه   :ترجمـه  ،ها و درمان خانواده یابیارز ،)1391.(یب. واپستین ،ناتان ي وا. نیستیریان، کر

  :تهران ،بهرامی و همکاران

اولچاپ  ،انتشارات ارجمند.  

انتشـارات  : تهـران  ،پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامـل آن  ؛طالق ،)1376(.ساروخانی، باقر

  .چاپ دوم ،دانشگاه تهران

و انتشـارات مـا  : تهران ،مسائل و مشکالت زناشویی و راهکارها،)1394. (ساداتیان، سید اصغر

  .شما
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عالمـه  انتشـارات دانشـگاه   : تهران ،ي مددکاري اجتماعیها هینظر ،)1391(اله عزت ، م آرامسا

  .اولچاپ  طباطبایی،

چـاپ   ت،انتشـارات سـمت  : تهـران  ،بالینی یشناس روش تحقیق در روان ،)1382. (یصاحبی، عل

  .اول

 ،انتشـارات نـی  : تهـران  ،هادي جلیلـی  :ترجمه ،بر تحقیق کیفی يدرآمد ،)1392. (اووهفلیک، 

  .چاپ ششم

ترجمـه  ،کمـی کیفـی و شـیوه ترکیبـی     کردیرو ؛طرح پژوهش،)1396.(ویدبل. کرسول، جان: 

  .چاپ سوم ،انتشارات کتاب مهربان: تهران. صالحی یو عل فردییحسن دانا

اکـرم اکرمـی   :ترجمـه  ،بر فرزنـدان  طالقتأثیر ،)1388. (پاتروشیارما ،گري، نیومن و نوسکی .

  .انتشارات صابرین: تهران

 ،و  ينظر محمدیعل :ترجمه ،يوشوهر مشاوره و درمان زن ،)1395. (انگیلین، النگرو مارك

  .انتشارات آواي نور: تهرانسال دوم ،همکاران

 ،ي اجتمــاعیدر مــددکارو ارزیــابی پــژوهش ،)1389(.چــاردامیر رو وگرینــل، آن لـوان اي، 

.انتشارات دانژه، چاپ اول: اله یاري واکبر بخشی نیا، تهران طلعت :ترجمه

،طلعت اله یاري واکبـر بخشـی   : ترجمه ،نوین مددکاري اجتماعی هینظر ،)1391(.نیپ مالکوم

  .اول چاپ انتشارات دانژه،: تهران نیا،

انتشارات جامعه شناسـان : تهران ،1روش تحقیق کیفی ضد روش ،)1390. (محمد پور، احمد، 

  .چاپ اول

انتشارات جامعه شناسـان : تهران ،2روش تحقیق کیفی ضد روش  ،)1390. (محمد پور، احمد، 

  .چاپ اول

تهـران  ،روش تحقیـق ترکیبـی   یفلسفی و عمل يها انیبن ؛فراروش ،)1389. (محمد پور، احمد :

  .انتشارات جامعه شناسان چاپ اول

مجموعه مقاالت همایش آسیب اجتمـاعی   ،)1390. (می، محمدابراهچلویسارباریکانی، آمنه و

  .دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران: تهران ،ایران

طـالق تـوافقی حـوزه خصوصـی یـا      بررسـی  ،)1387. (کمیتکی، مهناز اتیبالوي، مهدي، وب

  .16-1شماره  ،سال چهارمفصلنامه خانواده پژوهی  ،»قلمرو عمومی
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 بـر  مـؤثر بررسی عوامل اجتماعی «،)1388(.بهاره و سراي گرد افشاري، نصراهللا ري،پور افکا

 ،3دوره ،علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد واحد شوشتر هینشر ،»بندرعباس در شهرستانطالق

  .5شماره

افـزایش  بـر شناختی عوامـل مـؤثر   بررسی جامعه«،)1391. (رضای، علیساروخانی، باقر، و قاسم

شـماره   ،تمفـ سـال ه و خـانواده  تربیتی زنانی فصلنامه فرهنگ ،»ی درشهرکرمانشاهطالق توافق

49:21-70.  

عوامل اجتماعی طالق و سالمت روانی اجتماعی «،)1393. (رضای، علیقاسموساروخانی، باقر

زنـان و خـانواده    یتـ یتربیفصلنامه فرهنگـ  ،»یتوافق ریغمتقاضی طالق توافقی و  هاي زوجدر 

  .26ماره ش ،سال هشتم
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