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عدی به بشناختی چنددرمانی بومتدوین مدل آموزش زوج

)مطالعه کیفی مشاوران مراکز مداخله در بحران سازمان بهزیستی 

 با تمرکز بر کاهش میل به طالق و تعارضات زناشویی(

 ، 0عبداهلل معتمدی، 5کیومرث فرحبخش، 1احمد خاکی

 2حسین سلیمی بجستانی، 4معصومه اسمعیلی

 22/20/2316تاریخ پذیرش:  21/21/2316تاریخ دریافت: 

 چکیده
شناختی چندبعدی به مشاوران مراکز درمانی بومضر به دنبال تدوین مدل آموزش زوجژوهش حاپ هدف

کید بر کاهش میل به طالق و تعارضات زناشویی بود. روش پژوهش له در بحران سازمان بهزیستی با تأمداخ

ان بهزیستی سازممشاورین وابسته به  کلیۀرا  این پژوهش جامعۀآماری حاضر کیفی و از نوع استقرایی بود. 

کنندگان در پژوهش با استفاده از مشارکتمشاور هستند.  122دهند که حدودا استان مرکزی تشکیل می

روش در دسترس با توجه به شرایط محیطی پژوهش و شناخت و معرفی اساتید و کارشناسان برجسته و 

نفر به عنوان افراد  32 باسابقه در مراکز مداخله در بحران سازمان بهزیستی استان مرکزی تعداد

 کنندگان در بخش کیفی از اصل اشتهار استفاده شد.انتخاب شدند. در انتخاب مشارکت کنندهمشارکت

نتایج  انجام شد.  MAXqdaافزارهای کیفی و نرمهای تحلیل دادهروش ها با استفاده ازتجزیه و تحلیل داده

 مقولۀ میانی و 0مقولۀ اصلی ،  1 توان درها را میحبهعنایی بدست آمده از متن مصام نشان داد که کدهای
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ه برای مشکل خاص و اجرا و به های اصلی شامل طرحی اولیدسته بندی کرد. مقوله خرده مقوله 21

اصلی  های آموزشی )برای مقولۀشامل تجزیه و تحلیل و طراحی دورهرسانی بودند. مقوله های میانی روز

ها شامل تعریف وله اصلی دوم( بودند. خرده مقولهالح و تجدید نظر )برای مقاول( و اجرا، ارزشیابی و اص

اهداف یادگیری، تهیه میانی اول(، تعیین  های ممکن )مقولۀحلل، شناسایی منبع مشکل، تعیین راهمشک

 (، اجراهای آزمایشی ومیانی دوم وزشی و تعیین نیروی انسانی )مقولۀهای آمها، تعیین روشمحتوای دوره

عمال اصالحات و اجرای میانی چهارم( و ا ، ارزشیابی درونی و بیرونی )مقولۀمیانی سوم( اصلی )مقولۀ

ها در قابل مدل مفهومی برای آموزش مشاوران پنجم( بودند. در نهایت این مقولهمیانی  مجدد )مقولۀ

ه دست آمد این پژوهش بدرمانی در که برای آموزش زوجگیری : با استفاده از مدلی نتیجهطراحی شدند. 

هایی آموزشی متناسب با هر یک موراد اختالف زوجین را طرحی و اجرا کرد، از طرفی می توان دورهمی

 های آموزشی اقدام کرد.مشکالت زوجین و مشاوران در زمینهتوان به طور سازمان یافته و منسجم به حل 

ان، میل به طالق، تعارضات طراحی آموزشی، زوج درمانی، آموزش مشاورواژگان کلیدی: 

 زناشویی

 له بیان مسأمقدمه و 

از این  های مختلفی وجود دارد، یکیها و تکنیکحلبرای آموزش و مشاوره زوجین راه

 مختصر بررسیدرمانی است. گونه مسائل وجود دارد زوجها که برای حل  اینروش

 عوامل که است نکته اینۀ نندکبیان درمانی،جزوۀ حوز در شده مطرحهای لمد و هانظریه

 دلبستگی، هایسبک اجتماعی، یهاترمها شخصیتی، هایویژگی مانند مختلفی

شود )زارعی می طالق به گرایش باعث ارتباطی و شناختیجمعیتهای گیویژ

خانواده وجود دارند که  رویکردهای مختلفی در زمینۀ مشاورۀ (.2312محمودآبادی، 

های نها استفاده کرد. از جمله این رویکردها، رویکردتوان در مشاوره از آمی

ین نظریه بر اهمیت نیروهای ناخودآگاه در زندگی تحلیلی است. ادرمانی روانخانواده

 2رفتاری _درمانی رفتاری و شناختی کند. رویکرد دیگر، خانوادهخانوادگی تأکید می

های نظری رفتار کل آن بر شالودهی در ساده ترین شدرمانی رفتاره طورکلی خانوادهاست. ب

درمانی استوار است. مفروضه زیربنایی این نظریه آن است که تمام رفتارها آموختنی هستند 
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چگونه تقویت  ها کار می کنند، بر اساس اینکه قبالًراد از جمله کسانی که در خانوادهو اف

(. در نظریۀ 2331. نقل از رستمی، 1221کنند )حمیدی و همکاران، یاند، عمل مشده

تالل در درون خانواده عمدی یک عضو خانواده حاکی از اخسیستمی میالن رفتار غیر

های سیستمی بر پیامدهای ارتباطی و تعارض بین سلسله مراتب خانواده است. درمان

متمرکزند. اساس این رویکرد بر قواعد خانواده و الگوهای تعاملی برای بدست آوردن 

این اشاره کرد که فاقد یک  توان بهر است. از اشکاالت این رویکرد میتوازن حیاتی استوا

کید بر تقویت جنسیت باوری و انواع قوی است و اینکه در این رویکرد تأنظری  شالودۀ

یخچۀ تفاوت های جنسیتی است. همچنین در این مدل هم بر زمان حاضر بیشتر از تار

های بر اساس همین رویکردها و روش (.2313کند )خاکپور، الگوهای قبلی تأکید می

مشاوره، محققان زیادی به بررسی اثربخشی روش های مختلف بر کاهش میل به طالق و 

ها می توان به آموزش حل اختالف )امینی. ایش مصالحه پرداخته اند.  از جملۀ این روشافز

کیانی، سفی و درمانگری و معنادرمانی )یو(، تأثیر گشتالت2312 قهاری. ترخان و کریمی،

فی )سلیمانی درمانی و نظام عاط درمانی مبتنی بر طرحوارۀ(، دو رویکرد خانواده2312

(، 2331ان، خانوادگی )علیمردانی، فاتحی زاده، جاللی و باغب (، مشاورۀ2312احمدی، 

(، آموزش 2312دی و بهرامی، محور )داوودی، اعتماحلرویکرد کوتاه مدت راه

(، 2312مسران )بهاری. فاتحی زاده. احمدی. مولوی و بهرامی، های ارتباطی همهارت

(، پایبندی به سنت و فرهنگ بومی)بالندا و 1223، 2بررسی صفات)میلر. کاقلین و هاستون

( اشاره 2311با رویکرد اسالمی )اجاقی،  مدار(، اثر بخشی رویکرد آموزش1222، 1براون

 کرد. 

ها و گی از اثربخش بودن آموزش به شیوهد همها اشاره شتحقیقاتی که در باال به آن

جین اشاره دارند. با های گوناگون در کاهش میل به طالق و افزایش سازگاری زوروش

 با که عوامل زیادی در افزایش آمار طالق )مانند نبود آگاهی کافی در رابطهتوجه به این

درست همسر و سایر های زن و مرد، عدم تناسب و انتخاب ناخت ویژگیازدواج، نبود ش
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ی ال اصل( دخیل هستند ولی با توجه به حیطۀ موضوعی این پژوهش سؤعوامل دیگر

ش بوده اند و کم و بیش این های فوق الذکر اثربخاینجاست که با اینکه تمامی روش

ه افزایش است و مخاطبین این شود، چرا هنوز آمار طالق رو بها در کشور اجرا میآموزش

تی ماقبل از این های روانشناخعد از مدت طوالنی دوباره به حالتآموزش و ب ها بعد ازدوره

های محدودی تواند جامعه و نمونهردند ؟  یکی از دالیل این امر میگآموزش ها باز می

نفر  42این تحقیقات  گیرند که حداکثر دراین تحقیقات مورد آموزش قرار میباشد که در 

وامع ها و جآماری در کاهش طالق با این نمونهو تغییر عملی و  اند و تعمیم این نتایجبوده

موزش در این تحقیقات های مورد آرسد. از طرفی نمونهمحدود به نظر کار دشواری می

ای را ذهنی گرفته بودند و در واقع بخشی از فرآینداند که در آستانۀ طالق قرارزوجینی بوده

های مورد استفاده ها و مدلبودند. از طرفی روشد را طی کرده شوکه منجر  به طالق می

اند و با ه است که غالبا در غرب شکل گرفتهدر این تحقیقات برگرفته از نظریاتی بود

های مشاوره دارند )هر چند اصول کار در نظریهفرهنگ و عقاید کشور ایران مطابقت ن

نابراین با توجه . باد کرد(های ارائه و آموزش تغییراتی ایجتوان در روشا مییکی است ام

ضوع پژوهش محقق بر آن شد که جامعۀ آماری الذکر در رابطه با موهای فوقبه شکاف

توانند فی به کسانی آموزش دهد که خود میبزرگتری در نظر بگیرد و از طر خود را جامعۀ

ی تر شوند. در حال حاضر مشاورانتا آموزش ها مثمر ثمرهای آموزشی دهند تشکیل گروه

اند و هر شوند آموزش منسجمی نداشتهموزش در مراکز بهزیستی انتخاب میکه برای آ

خشی این بدهند که اثراند، مشاوره میس یک دیدگاه و آنچه را که آموختهکدام بر اسا

درصد و در استان مرکزی  31دوره ها بر اساس آمار رسمی سازمان بهزیستی در کل کشور 

بنابراین محقق بر آن شد که  (.2313، 2سمی سازمان بهزیستیباشد )سایت ردرصد می 36

ثیر بیشتر در کاهش تا بتواند با آموزش به مشاوران تأخود را مشاوران در نظر بگیرد  جامعۀ

 آمار طالق و تعارضات زناشویی و افزایش میزان مصالحه بین زوجین داشته باشد.  
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درمانی در کمک های خانوادهو نظریههای مشاورۀ فردی رسد نظریهنظر میاز طرفی به

ی که یهاتر به کلیۀ محیطحیط زیست طبیعی یا در معنای وسیعبه مراجعان به اکولوژی و م

متر توجه و عالقه مندی ک ،فرد را احاطه کرده است و همچنین به تعامل انسان با محیط

در حیطۀ مشاوره  راًی است که اخییاز جمله رویکردها 2اند. رویکرد بوم شناختینشان داده

های افراد توجه کرده و آنها را به است. این رویکرد به تفاوتدرمانی مطرح شدهو روان

کنند، مورد بررسی قرار ام های مختلفی که در آن زندگی میصورت سیستمی در نظ

به این خاطر مهم هستند که فرض شناختی مدل های بوم (.2314دهد )دستخوش، می

های متنوعی که هردوی آنها تواند جدای از سیستممشاور نمی -بین مراجعکنند رابطۀ می

ها بوده رک شود. همانگونه که مشاور تحت تأثیر این سیستمکنند، ددر آن زندگی می

شناختی خود بوده است )شاپ و های بوماست، مراجع نیز به نوبۀ خود تحت تأثیر سیستم

به مجموعه تعامالتی دارد که در زندگی یک فرد و اشاره  3(. واژه اکوسیستم1220، 1اکانل

های تر شامل بافتیژگی های بیولوژیک گرفته تا دامنۀ وسیعاز و _در درجات مختلف

شود)شکرمی، ی که بر روی تعامالت انسانی اثرگذار هستند، را شامل میاجتماع -فرهنگی

گذارند روی رفتار اثر می سیستم را که برچهار  0(. بروفن برنر1223، 4داورنیا و زهراکار

، که شامل روابط بین فردی در 6ها عبارتند از: میکروسیستماین سیستم مشخص کرده است.

ط دو یا چند خرده که شامل ارتبا 2یک محیط است مانند خانه و مدرسه، میان سیستم

ی که به صورت غیر یهاشامل ارتباط بین خرده سیستم 3شود، فراسیستمسیستم با هم می

ایدئولوژیکی یک جامعه که شامل عناصر  1ستقیم با فرد در ارتباط هستند و ماکروسیستمم

(. در این رویکرد رشد فرد 1222، 22شود مانند باورها و ارزش ها)نویل و موبلییا محیط می
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شود، بلکه افراد و محیط با اصل مینه محصول خود او و نه در اثر شرایط محیطی او ح

طح و پویا دارند و رفتار افراد در نتیجه عوامل چندگانه در س یکدیگر تعامل همیشگی

شناختی اعی و فرهنگی است. در رویکرد بومتر اجتمفردی، میان فردی، در سطح وسیع

های مشاوره در پی شکل دادن به تعامالت شخص با تأکید بر مراجع است و اهداف و روش

های متعددی با محیط از شیوه برای تعامالت بهینۀ شخصمحیط و در جهت رشد اوست. 

 (. 2332شود که درمورد هر یک از مراجعین متفاوت است)آرین،استفاده می

( در پژوهشی که 2336کرمی ) ه از رویکرد بوم شناختی در مشاورۀدر رابطه با استفاد

های د که آموزش راهبردهای مدیریت نقشدر شهر بانه استان کردستان انجام داد نشان دا

یت زناشویی زنان شناختی موجب افزایش رضانواده با استفاده از رویکرد بوماخ -کار

 ( در پژوهشی که به2331شود. همچنین عابدینی و آرین)های دوشغلی میشاغل در خانواده

شناختی بر ر رویکرد بومخانواده مبتنی ب -های کاربررسی اثربخشی آموزش مدیریت نقش

های مبتنی بر ند به این نتیجه رسیدند که آموزشداختافزایش خودکارآمدی معلمان زن پر

حسین پور،  ثر است )نقل ازر افزایش خودکارآمدی معلمان زن مؤشناختی برویکرد بوم

ها و دبعدی مشخص شده است که چطور مکانشناختی چن(. در رویکرد بوم2314

توانند مشاوران می ر مشاور را شکل دهند.توانند به طور بالقوه کاندگانه میعملکردهای چ

مستقیم )مشورت، برنامه ریزی، طراحی( با ای مستقیم )فردی و گروهی( یا غیرهبا روش

ه اهداف درمانی، رشدی، و یا پیشگیری در شخص یا محیط به عنوان اهداف تغییر مداخل

شخص از وقایع زندگی به عنوان فرآیندهای  تفسیرکنند. این رویکرد همچنین بر اهمیت 

در  دهد.محیط را در یک تعامل پویا شکل میکند که رفتار شخص و تأکید میمیانجی 

یند طالق در استان شود تا عوامل اصلی تأثیرگذار بر فرآتدوین این مدل همچنین سعی می

شناختی چندبعدی در بوممرکزی را مورد توجه قرار دهد. با توجه به اهمیت رویکرد 

اند، بنابراین این ش را در مشاوره طالق به کار بردهرو مشاوره و از آنجایی که که کمتر این

توان بر اساس رویکرد چگونه میال است که ژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤپ

شناختی چندبعدی برای مشاوران خانواده وابسته به سازمان بهزیستی، مدل آموزش زوج بوم

 درمانی تدوین کرد ؟
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  روش پژوهش
یی مورد استفاده ست و از بین روش های کیفی روش استقراروش پژوهش حاضر کیفی ا

بر اساس الگوی استقرایی در روش تحقیق کیفی، پژوهشگر ابتدا با  قرار گرفته است.

مشورت با مشاوران و مدیران مراکز مداخله در بحران و بر اساس اصل اشتهار تعدادی از 

کردند را شناسایی تی همکاری میبحران سازمان بهزیس اساتیدی را که با مراکز مداخله در

ا درخواست شد، در هفنی، ایمیل و مصاحبه حضوری از آنکرد و با استفاده از تماس تل

ال را برای پژوهش حاضر پیشنهاد دهند. در ، تعدادی سؤاالت پرسشنامهراستای تدوین سؤ

یک االت مشترک را در قالب ه بعد محقق با جمع آوری سؤاالت پیشنهاد شده، سؤمرحل

رخی به صورت برای افراد فوق از طریق ایمیل و برای ب فرم مصاحبه آماده کرد و مجدداً

این اساتید دریافت کرد. پس از  االت را بر مبنای نظراتحضوری ارسال کرد و تأییدیه سؤ

نتخاب کننده در این بخش بر اساس اصل اشتهار اارکتافراد مش تأیید سواالت مصاحبه،

و یا مطلب کننده مصاحبه انجام شد، تا جایی که دیگر نکته د مشارکتشدند. سپس با افرا

 32آمد. بر مبنای این مراحل  تعداد کننده در پژوهش بدست نمیجدیدی از افراد مشارکت

های اصلی، میانی و خرده مقوله ها مورد حلیل کیفی نهایی و استخراج مقولهمصاحبه برای ت

 متن ابتدای از استقرایی و روش و مراحل این الگو، تحلیل قرار گرفت. بر مبنای الگوی

 جمالت عنوان تحت کرد،می اشاره یک مضمون به کجا هر و شد خوانش به شروع

گرفت. در این مرحله حدود می تعلق برچسب یا کد یک آنبه و شدمی انتخاب کلیدی

کدهای معنایی  ینکد معنایی بدست آمد و پژوهشگر با استفاده از نزدیکی مفاهیم در ب 02

 0خرده مقوله  به  21این  خرده مقوله رسید و در نهایت 21دی کرد و به آن ها را دسته بن

 اصلی تقسیم بندی شد.  مقولۀ 1مقولۀ میانی و 

ان بهزیستی استان مرکزی مشاورین وابسته به سازم کلیۀرا این پژوهش آماریجامعۀ

رکت کنندگان در پژوهش با استفاده از . مشابودندمشاور  122 دهند که حدوداًتشکیل می

روش در دسترس با توجه به شرایط محیطی پژوهش و شناخت و معرفی اساتید و 

سابقه در مراکز مداخله در بحران سازمان بهزیستی استان مرکزی  کارشناسان برجسته و با
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دگان در کننانتخاب شدند. در انتخاب مشارکت کنندهمشارکتنفر به عنوان افراد  32تعداد 

این پژوهش از روش های بخش کیفی از اصل اشتهار استفاده شد. برای تحلیل داده ها در 

 مورد استفاده قرار گرفت.   MAXqdaهای کیفی استفاده شد و نرم افزار تحلیل داده

 یافته های پژوهش 

طه با یم اصلی مختلفی در رابها انجام شد و مفاهها بر روی متن مصاحبهابتدا تحلیل داده

کد  20اول حدود  مرحلۀهای آن ها استخراج شد. در های آموزشی و ویژگیدوره

 از که اشباع )زمانی حد به رسیدن و معنایی واحدهای کدگذاری از .  بعداستخراج شد

 اساس نیاید(، بر دست به جدیدی یا کدهای مقوالت جدید، هایمصاحبه یا متن تحلیل

 میانی و  مقولۀ 0مقولۀ اصلی ،  1 نهایت در و شدندبندی  مقوله یکدیگر به کدها مشابهت

 شدند.  پدیدار کیفی هایداده از خرده مقوله 21
 های اصلی مقوله

وزشی های انجام شده کدهای معنایی متفاوتی در رابطه با طراحی دوره های آمدر مصاحبه

ی بودند، ر جزئرح شد که اکثر این کدها بسیادرمانی مطبوم شناختی در رابطه با زوج

ه برای اصلی طراحی اولی ها را به مقولۀو آن بنابراین پژوهشگر مقوله ها را دسته بندی کرد

 11از مجموع . الزم به ذکر است رسانی تقسیم بندی کردمشکل خاص و اجرا و به روز

اصلی طراحی اولیه  کدمعنایی به مقولۀ 24ها تعداد معنایی پرتکرار مستخرج از مصاحبهکد

ی اجرا و به روز رسانی اصل ( به مقولۀ%16کدمعنایی ) 3تعداد  ( و%64ای مشکل خاص )بر

 اند.توجه کرده
 ها های میانی و خرده مقولهتحلیل مقوله

 مقاالت، واکاوی طریق از که کیفی محتوای تحلیل در. میانی اول: تجزیه و تحلیل مقولۀ

بر روی تجزیه را کیدبیشترین تأ آمد، دست به مصاحبه از که هاییمتن همچنین و هاکتاب

اند. تجزیه و تحلیل مشکل شامل تجزیه و تحلیل تمامی عوامل به و تحلیل مشکل داشته

وجودآورنده، علل توسعه و افزایش آمار طالق، انواع طالق و میل به طالق، انواع 

ت تعارضات خانوادگی، راهکارهای پیشگیری و از طرفی کاهش میل به طالق و تعارضا



 00  ... مشاوران به بعدیچند شناختیبوم درمانیزوج آموزش مدل تدوین

کید ا صورت گرفت تأخانوادگی می باشد. متخصصان و افرادی که مصاحبه با آن ه

اند و علل شکست بسیاری از یه و تحلیل دقیق این موارد داشتهبسیاری زیادی بر تجز

اند. بر طبق تحلیل ت طالق و تعارضات زناشویی دانستهها را عدم تجزیه و تحلیل درسبرنامه

االت زیر مقوله های زیر برای مرحله تجزیه و تحلیل در نظر محتوای مصاحبه و کتب و مق

 گرفته شد : 

های انجام شده مشکل در این پژوهش و بر اساس مصاحبه. : تعریف مشکلاول خرده مقولۀ

پژوهش حاضر، طبق اهداف پژوهش، میل به طالق و تعارضات زناشویی اعالم شد و هر 

آن ها مصاحبه انجام شد تعریف خاص خود را از کدام از محققان و اساتید و افرادی که با 

میل به طالق و تعارضات زناشویی داشتند که توافق بر سر تعریف را بسیار سخت می کرد. 

یات با احبه شونده یکی بود ولی بر سر جزئالبته محتوای اصلی تعاریف متفاوت افراد مص

بدست آمد شامل یکدیگر توافق نداشتند. کدهای معنایی که در بخش تعریف مشکل 

(، رسیدن به موقعیت %32(، تالش برای جدایی )%32(، عدم شناخت )%22بحران عاطفی )

(، %12(، تمایل به جدا شدن )%62(، رهایی از بحران )%02(، عدم ارضا نیازها )%32جدید )

 ( بود. %32( و مانع تراشی )%42(، مراجعه به دادگاه )%22طالق عاطفی )

ل پژوهشگر بر اساس کدهای معنایی پرتکرار در تعاریف محقق برای حل این مشک

افراد مصاحبه شونده و با توجه به تعاریف موجود در مقاالت و کتب به یک تعریف 

مشخص و واحد از طالق، میل به طالق و تعارض زناشویی رسید. بر همین اساس تعاریف 

 زیر ارایه می شود. 

 تالش با و شودمی شروع زوج هر دو عاطفی بحران تجربۀ با که است یندیفرآ طالق -

 زندگی جدید سبک و نقشها با جدید موقعیت به ورود از طریق حل تعارض برای

 می یابد.  خاتمه

مندی زوجین به جدا شدن و گسستن روابط زناشویی با میل به طالق میزان تمایل و عالقه -

 گذراندن مراحل قانونی است. 

ن افراد وابسته به هم در ارضای نیازهای شخصی تعارض زناشویی موقعیتی است که در آ -

. تعارض  دانندرا مخل دستیابی به اهداف خود می باهم تفاوت دارند و یکدیگر
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اقل دو فرد وابسته به یکدیگر، که در آن هر یک، طرف مقابل را ای است، بین حدمجادله

 . داندنعی بر سر رسیدن به اهداف خود میما

زوج، عدم  ستفاده از مشاوره در انتخاب اولیۀعدم ا. ی منبع مشکلدوم: شناسای خرده مقولۀ

استفاده از مشاوره در هنگام تعارضات زناشویی، عدم تفاهم و توافق اخالقی، بداخالقی و 

های ، عدم شناخت مناسب نسبت به ویژگیظنرفتاری مردان، تضاد در اهداف، سؤبد

قه و ازدواج اجباری، بیکاری و مسایل مردان و زنان، دخالت دیگران در زندگی، عدم عال

ماعی اجت های روانی، عدم توافق در مسائل جنسی، طبقۀاعتیاد، بیماریاقتصادی، خشونت، 

د. البته انه طالق و تعارضات زناشویی دانستهب لثر بر میو مشکالت فرهنگی را عوامل مؤ

الق و ر بر میل به طثه و همچنین مقاالت و کتب عوامل مؤشوندبسیاری از افراد مصاحبه

ل بل توجهی در منبع مشکل مطروحه قائدانستند و تفاوتی قاتعارضات زناشویی را یکی می

نفر افرادی که با آن ها مصاحبه انجام شد، جدول فراوانی  32نبودند. به طور کلی از تعداد 

ستقرایی ا بندی با استفاده از روشرد منبع مشکل به شرح زیر می باشد: بر اساس مقولهموا

ثر، عدم شناخت و برقراری ارتباط مؤ های کلی عدم توانایی درمشکالت مطرح در  مقوله

، عدم های انتقاد سازندهها، عدم شناخت روشن بدن،  عدم توانایی بیان خواستهتوجه به زبا

ل اقتصادی و مدیریت مالی در خانواده، عدم مدیریت در مدیریت خشم در ارتباط، مسائ

خانواده همسران، عدم مهارت در مدیریت روابط جنسی و عاطفی و مشکالت روابط بین 

 شخصیتی هر یک از زوجین دسته بندی شد. 

مقوله ایی معنایی در رابطه با این خردهکده .های ممکنخرده مقولۀ سوم: تعیین راه حل

الدین، توجه به نقش آموزشی شامل فرهنگ سازی، آموزش از کودکی، آموزش و

مهارت بدست آمد. با توجه به نوع و  ءهای آموزشی و ارتقابرگزاری کارگاه ها،رسانه

ها پژوهشگران و فاده مقاالت، کتب و تحلیل مصاحبهماهیت منابع شناسایی شده با است

ء منابع اکتسابی است و جز اند که این منابع تماماًشونده در اکثر موارد اذعان داشتهمصاحبه

به نیازهای خود این مهارت ها را کسب کند. به نوعی مهمترین راه  واند با توجهتهر فرد می

 حلی را که محققان به آن اشاره کرده بودند آموزش بود. بنابریان محقق با استفاده و کمک



 02  ... مشاوران به بعدیچند شناختیبوم درمانیزوج آموزش مدل تدوین

های آموزشی مبتنی بر منابع شناسایی های آموزشی، دورهاز اساتید مربوط به طراحی  دوره

 .شده را طراحی کرد 

های آموزشی بر مبنای تحلیل طراحی دوره. دوم: طراحی دوره های آموزشیمیانی  مقولۀ

های ناسایی منبع مشکل و گزارشات مقولۀ اول می شود. برای طراحی دورهبخش ش

توان به مدل جود دارد. از جمله این مدل ها میهای متعددی وآموزشی مدل ها و نظریه

کرد. اما با توجه به اینکه پژوهش حاضر به  و ... اشاره 1، مدل مریل2رابرت گانیه و بریگر

های انی بود مدل طراحی آموزشی و محیطشناختی آموزش زوج درمدنبال مدل بوم

 ( را به عنوان مبنای اصلی طراحی2312یادگیری با رویکرد تلفیقی زارعی زوارکی )

و  ن به همخوانی با چارچوبتواهای این مدل میآموزشی قرار داد. از جمله ویژگی

ملی، حمایت نوآوری و فناوری، واقع بینی، همخوانی با استاندارد و  های توسعۀبرنامه

ر تجارب جهانی اشاره کرد. بنابراین طراحی دوره آموزشی که بخش اصلی پژوهش حاض

به منابع شناسایی شده مشکل  شناختی انجام شد. با توجهاست بر مبنای مدل تلفیقی و بوم

)زبان بدن، تسلط بر رفتارهای کالمی و ثر ت برقراری ارتباط مؤشناخهای آموزشی دوره

 ته هاو انتظارات(،سازنده، مهارت بیان نیازها، خواس غیرکالمی، ارتباط بدون خشونت، انتقاد

همسر، مدیریت روابط جنسی و  مدیریت مالی در خانواده، مدیریت روابط با خانواده

آموزشی کل  ارچه شدن بحث طراحیطراحی گردید. برای یکپ های حل تعارضشیوه

های آموزشی بر اساس مدل رویکرد تلفیقی یادگیری زارعی مقولۀ دوم در قالب کاربرگ

یید اساتید مربوطه رسید که در پیوست قابل ( طراحی  گردید و به تأ2313ارکی )زو

 مالحظه است.  

طراحی شده  اهداف یادگیری بر مبنای مدل. اول: تعیین اهداف یادگیری خرده مقولۀ

های آموزشی تعیین برای دوره 3آموزشی در سه سطح اهداف شناختی، رفتاری و مهارتی

طبق کدهای بررسی شده و تحلیل محتوای مصاحبه ها هدف اصلی زوج درمانی بهبود  .شد
                                                           
1. Ganye, R.M and Briggs, L.J 
2. M. David Merrill 

بندی اهداف آموزشی به سه حیطۀ شناختی، رفتاری و است و طبقهدر مقالۀ زارعی زوارکی به سطوح اشاره شده .3
 گیرد که در نظام آموزشی ایارن الگویی متداول است. بندی بلوم صورت میمهارتی بر اساس طبقه
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روابط بین زوجین و تفکر در رابطه ریشه مشکالت و رفع آن بیان شد. بر اساس اطالعات 

( اهداف کلی یادگیری در الگوی آموزشی 2311س مقاله زوارکی )جدول فوق و بر اسا

گانه شناختی، عاطفی و مهارتی تدوین گردید. این  3تدوین و این اهداف در سطوح 

 اهداف در کاربرگ های آموزشی پیوست شماره قابل مالحظه است.

اوان افراد ها با توجه به تأکید فرمحتوای دوره. هادوم: تهیه محتوای دوره خرده مقولۀ

کتب مرجع  شونده و تحلیل محتوای مقاالت و کتب، شامل محتواهای تلفیقی مانندمصاحبه

به روز در زمینه زوج درمانی و  درمانی کاربردی، مقاالتبرای مشاوران، کتب زوج

و زوج درمانگران انتخاب شد. نکتۀ مهم  اساتید رات استفاده از آن و همچنین تجربۀثیتأ

زوج درمانگران به عنوان محتوای آموزشی بود که باید این  ید اساتید بر تجربۀاستفاده و تأک

های معنایی بدست تجارب چارجوب بندی شده و مورد استفاده قرار گیرد. مطابق با کد

محتوای آموزشی دوره ها استفاده از مقاالت به روز و استفاده از کتب  آمده در بخش تهیۀ

برای مشاوران دارای باالترین میزان تکرار در بین افراد  مرجع برای آموزش زوج درمانگری

مصاحبه شونده بود . در رابطه با این زیرمقوله نظر اکثریت بر محتوای چرخشی بود و فقط 

درمانگری یکی دند. در بخش محتوای مربوط به زوجنفر به محتوای ثابت اشاره کرده بو 0

درمانگری بود که بیشترین بحث در و بحث های اساسی طراحی جلسات زوجاز مقوالت 

رابطه این هدف پژوهش در این قسمت انجام شد. در واقع مصاحبه شوندگان هر کدام طبق 

تجربه خود جلساتی را برای زوج درمانگری پیشنهاد کردند که در نهایت جلسات نهایی از 

ارزیابی و  بین آن ها استخراج شد و به تایید اساتید رسید . این جلسات با عناوین کلی

رسیدن به تعریف مشترک، هدف گزینی، طراحی و اجرای مداخالت )که این مرحله با 

توجه به منبع مشکل طالق و تعارضات انجام می شود(، تداوم بخشی و اعتبار بخشی 

طراحی گردید.  ویژگی مهم این طراحی جلسات این است که خاصیت چرخشی در آن ها 

سات به صورت خطی نسیت. در واقع تعداد جلسات رعایت شده است و مدل طراحی جل

برای هر کدام از مقوله ها در اختیار زوج درمانگر و متناسب با مراجع می باشد و زوج 

درمانگر می تواند برای یک قسمت تعداد جلسات بیشتری را در نظر بگیرد، اما متوسط 

 گرفته شد. ساعته در نظر  2دقیقه تا  40جلسه  21تعداد جلسات برای هر زوج 
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با توجه به تحلیل کدهای محتوایی از کتب و های آموزش. : تعیین روشخردۀ مقوله سوم

های آموزشی رانی، نمایشی و ... به عنوان روشمقاالت روش های متعددی مانند سخن

کید زیادی بر اثربخشی دگان در بحث در مورد این مقوله تأانتخاب شدند. اما مصاحبه شون

م به مشاوران داشتند. اکثر افراد مصاحبه شونده استفاده از روش های تلفیقی و انتقال مفاهی

 ای می باشد را برای آموزش مناسب دیدند. که شامل سخرانی، نمایش، چندرسانه

در بحث نیروی انسانی در الگوی آموزشی برای . : تعیین نیروی انسانیچهارم خرده مقولۀ

کید قرار گرفت و در زوج درمانگران با تجربه مورد تأ ومشاوران استفاده از اساتید دانشگاه 

واده های مشاوره خانمراجعان استفاده از اساتید رشته های آموزشی برایآموزش دوره بحث

درمانگری با توجه به د بود. در رابطه با دوره های زوجکیو خانواده درمانگران مورد تأ

زوج درمانگری  ه با الگوهای مختلفشناختی استفاده از زوج درمانگرانی کالگوی بوم

 کید قرار گرفت. آشنا هستند مورد تأ

در بحث الگوی بوم شناختی آموزش زوج درمانی . اصلی دوم: اجرا و به روز رسانی مقولۀ

به آن  قبل باشد که در مقولۀوره بود که مربوط به بحث نظری میمهمترین بخش طراحی د

 دوم نوبت به اجرای دوره های و سایر موراد در مقولۀاشاره شد. اما بعد از تهیۀ محتواها 

 باشد. ها می، تجزیه و تحلیل و ارزشیابی دورهرسد. اجرا شامل برگزاری کالسآموزشی می

ها مقولۀ میانی اول به های حاصل از مصاحبهبر اساس تحلیل داده. میانی اول: اجرا مقولۀ

آموزشی دو  د دارد. در اجرای دورۀکیبحث اجرای دورهۀهای آموزشی بر اساس مدل تأ

های کد مربوط به اجرای آزمایشی دوره ها وجود داشت که یکحبهکدمعنایی در مصا

 آموزشی و یک کد مربوط به اجرای اصلی بود. 

یل بدست آمده طبق تحل. هاای آزمایشی و تجزیه و تحلیل دورهاول: اجر خرده مقولۀ

مانی شامل چند بخش اصلی شد. در این بخش به درهای آموزش زوجتجزیه و تحلیل دوره

دو قسمت برای تجزیه و تحلیل اشاره شده است که شامل تجزیه و تحلیل اساتید از محتوای 

ثیر این دوره بر مراجعین در مدت ی آن توسط زوج درمانگر و دیگری تأدوره و نحوه اجرا

 زمان اولیه و نه در طول مدت. 
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های یهای آموزشی در هر مدلی از طراحارزشیابی از دوره. میانی دوم: ارزشیابی مقولۀ

شناختی آموزش زوج درمانگران یتی دارد و به تبع آن در مدل بومآموزشی جایگاه با اهم

کند تا ایرادات دوره را اهمیت است. ارزشیابی به طراح دورۀ آموزشی کمک مینیز دارای 

 شناسایی و آن را برطرف کند. 

حتوای دوره و ارزشیابی درونی شامل ارزشیابی مرزشیابی درونی. اول: ا خرده مقولۀ

ی اولیه در های آموزشی قبل از اجرای دوره بر روی مخاطبین اصلی است. در ارزشیابروش

های آموزشی شناختی ایرادات اصلی به روشدرمانگری بوممدل طراحی آموزشی زوج

 ای تلفیقی در آموزش استفاده شود. گرفته شد و در نهایت توافق بر این شد که از روش ه

درمانگری بر ارزشیابی بیرونی شامل تأثیر آموزش زوج. دوم: ارزشیابی بیرونی خرده مقولۀ

شود که این امر مورد تأکید به طالق و حل تعارضات زناشویی میکاهش میل 

 االت دو و سه این زیر مقوله موردگان بود. در این پژوهش در قالب سؤشوندمصاحبه

 بررسی قرار گرفته است. 
با تمرکز بر کاهش میل به طالق و تعارضات ) درمانیوجالگوی مفهومی آموزش ز

ها نزدیک ه به مبانی نظری پژوهش در مصاحبهاول هر مفهومی را ک در مرحلۀ .(زناشویی

بوده است را به عنوان مفهوم کلیدی استخراج شد. برخی از این مفاهیم شامل طالق 

 و معنایی واحدهای کدگذاری از بعد  یی از بحران، عدم شناخت  و ... بودند. عاطفی، رها

 یا کدهای مقوالت جدید، های مصاحبه یا متن تحلیل از که اشباع )زمانی حد به رسیدن

 در و شدند بندی مقوله یکدیگر به کدها مشابهت اساس نیاید(، بر دست به جدیدی

های ل خاص، اجرا و به روز رسانی دورهمشک اصلی )طراحی اولیه برای مقولۀ 1 نهایت

های آموزشی، اجرا، ارزشیابی، تحلیل، طراحی دوره میانی )تجزیه و مقولۀ 0آموزشی(، 

، شناسایی منابع مشکل، تعیین )تعریف مشکل خرده مقولۀ 21 و  اصالح و تجدید نظر(

های آموزش، ن روشها، تعییاهداف یادگیری، تهیه محتوای دورههای ممکن، تعیین حلراه

تعیین نیروی انسانی، اجراهای آزمایشی،  اجرای اصلی،  ارزشیابی درونی، ارزشیبای 

شدند. بر اساس  پدیدار کیفی دادههای بیرونی،  اعمال اصالحات و اجرای مجدد( از



 06  ... مشاوران به بعدیچند شناختیبوم درمانیزوج آموزش مدل تدوین

مقوله ها و زیردرمانی بر مبنای مقولههای کیفی، الگوی اصلی آموزش زوج تحلیل داده

  .ه کردوا را می توان مطابق شکل زیر ارائمده از تحلیل محتهای بدست آ

 شناختیالگوی طراحی آموزشی بوم .1ودار نم
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باشد. در رابطه با شناختی میی طراحی آموزشی بر مبنای مدل بوماما این الگوی کل

خود مستخرج شده از الگوی  آموزش مشاوران و زوجین نیز باید الگویی طراحی شود که

 اشد که در دو نمودار زیر قابل مالحظه می باشد. بفوق می
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درمانگری بر کاهش میل به طالق وهش به دنبال بررسی اثربخشی  زوجاز طرفی این پژ

های مربوط به این یک الگوی آموزشی که هم طراحیو تعارضات خانوادگی است. بنابر

های ز است. بر اساس مقولهشود نیز نیاهای مربوط به زوجین را شامل مشاوران و هم طراحی

کار شود. در این مدل . ارائه می4-4ین الگو در نمودار بدست آمده از تحلیل کیفی ا

از شناسایی و تعریف مشکل شروع درمانی در قالب مدل طراحی آموزشی آموزش زوج

باشد. در گام بعد منابع یل به طالق و تعارضات زناشویی میشود که در این پژوهش ممی

عدم ه ها شامل  تحلیل مصالحباید شناسایی شوند که در کادر مربع شکل با توجه به  مشکل

ثر، مسایل عدم توانایی در برقراری ارتباط مؤهای جنس مخالف، شناخت از ویژگی

همسران، عدم  عدم مدیریت در روابط بین خانوادۀ اقتصادی و مدیریت مالی در خانواده،

باشند که بهترین راه اطفی  مشکالت شخصیتی میجنسی و ع مهارت در مدیریت روابط

ها آموزش بود. طبق تحلیل کیفی انجام شده بخش نظر متخصصان در این زمینهحل از م

انگران و آموزش مراجعان درمرمانی به دو قسمت اصلی آموزش زوجآموزش در زوج د

ع مشکالت های آموزشی با توجه به منابشود. در بخش آموزش مراجعان دورهتقسیم می

برگزار خواهد شد و از طرفی در جلسات زوج درمانی بر مبنای مدل بوم شناختی شرکت 

ده خواهد که شناختی آموزش دادرمانی بومد کرد. در بخش آموزش مشاوران زوجخواهن

الت نیز وجود دارد.  های آموزشی بر مبنای منابع مشکدرمانی دورهدر دل این آموزش زوج

و هم درمانی ارزشیابی وجود دارد که هم ارزشیابی درونی زش زوجدر مرحلۀ بعد آمو

آمده اصالح و  شود. در نهایت با توجه ارزشیابی به عملارزشیابی بیرونی را شامل می

های آموزشی پشتیبانی وجود دارد و تیمگیرد. در کل این فرآیند تجدید نظر صورت می

درمانگر از فرآیند آموزش و زوج درمانی صص از جمله اساتید و متخصصان زوجمتخ

 پشتیبانی خواهند کرد.
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 گیری حث و نتیجهب
شوندگان در رابطه با شناختی بود از مصاحبهبه هدف پژوهش که تدوین الگوی بومبا توجه 

تأکید بومی بودن را بر روی تهیۀ می بودن الگوی نیر سوال شد که آنها بیشترین کید بر بوتأ

 شود. پرداخته می اصلیبه بحث در رابطه با مقوالت  ها گذاشتند. در ادامهمحتوای دوره

 صورت که محتوایی تحلیل در. های آموزشیی اول: طراحی اولیۀ دورهاصل مقولۀ

 با رابطه در ومخصوصاً مختلف هایگروه برای آموزشی مدل طراحی آیندفر در گرفت،

 مشکل تعریف بر توافق مرحله اولین واقع در. شود تعریف مشکل باید ابتدا روانی، لمسائ

 رابطه در. کرد مشخص را آن رفع برای مناسب مسیر بتوان مشترک تعریف مبنای بر تا است

 غالب در که تعریفی اما دارد وجود زیادی تعاریف زناشویی تعارض و طالق به میل با

 کیانی، و یوسفی. 2312 یوسفی،. 2331 همکاران، و مردانی علی مثال طور به) تحقیقات

 النگ و یانگ تعریف است شده واقع قبول مورد ،(2314 محمودآبادی، و فاریابی. 2312

 و شدن جدا به زوجین مندیعالقه و تمایل میزان  را طالق به میل که است( 2113)

 ارائۀ به توجه با نیز پژوهش نای در. داندمی قانونی مراحل طی زناشویی روابط گسستن

 طالق به میل برای را الذکرفوق تعریف هاآن شوندگان،مصاحبه به مختلف هایتعریف

 دارد، وجود مختلفی هایتعریف نیز زناشویی تعارض برای ینهمچن. دانستند مناسب

 1انهمکار و گرای دارد، کیدتأ تعارض بودن فرآیندی بر که( 2221) 2رابینز تعریف ازجمله

  ... . و دارد کیدتأ تعارضی رفتار بر که( 1222)

بعد  طراحی آموزشی برای مشاوران، مرحلۀعد از توافق بر تعریف مشکل در الگوی ب

( اعتیاد، 2314شناسایی منبع مشکل یعنی میل به طالق و تعارضات زناشویی است. شاملو )

ای کور، حسادت های هقهای احساسی و عشو وضعیت امناسب اقتصادی، ازدواج بیکاری

غیرعادی، زن و یا مردساالری، عدم استقالل فکری و وابستگی به غیر، مشکالت شخصیتی 

( تحصیالت زن و مرد، رویدادهای مثبت و منفی 2332و روانی، منصوریان و فخرایی )

زندگی خانواده، درآمد زن، چگونگی  ، مدت آشنایی پیش از ازدواج، چرخۀاقتصادی

                                                           
1. Robins 
2. Gray, B. ; Coleman, P. T. & Putnam, L. L 
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ها، ارتباطی، اعتیاد، دخالت خانواده (، مشکالت2336گر و نشاط دوست )اعمال قدرت، زر

(، برخورد دموکراتیک، برخورد بازسازانه و 2330بیماری روانی یکی از زوجین، مقدس )

(، مشکالت مالی و احساسی، کمبود خرجی، عوامل فرهنگی 1222) 2طبقه اجتماعی، مولینا

عامل اقتصادی (، 1220) 1بسته خانوادگی، لینگستادمانند باور به خدا، اخالق کاری، روابط 

(. در رابطه 2312. کاملی، 2314دانند )نقل از دولت آبادی و حسینی، را دارای اولویت می

نامه و مقاالت و های قبلی از جمله پایاناین خرده مقوله، با بررسی پژوهش با فرآیند بررسی

ر قالب مفاهیم الق و تعارض زناشویی دهای پژوهشی عوامل و منابع مشکل میل به ططرح

ه شد و در نهایت شاوران مراکز مدخله در بحران ارائبندی شد و به میکسان و مشترک جمع

ستفاده از مورد بررسی که زوجین استان مرکزی بودند به ترتیب عامل عدم ا جامعۀبرای 

ها، سؤظن، عدم هسازنده، عدم توانایی بیان خواستهای انتقاد مشاوره، عدم شناخت روش

ل مالی، دخالت دیگران در زندگی به عنوان عوامل میل به مدیریت خشم، بیکاری و مسائ

 طالق و تعارض زناشویی شناخته شد. 

های ممکن در الگوی طراحی آموزشی برای مشاوران مراکز مداخله در عیین راه حلت

ل توجه در رابطه این خرده قاب ل طالق و تعارض زناشویی بود. نکتۀبحران با تمرکز بر مشک

حل به این خرده مقوله و صحبت و ارائۀ راه مقوله این است که بیشتر زمان مصاحبه با افراد

های رسیده بود، صرف شد. در طی مصاحبههای قبلی که به نتیجه نیا راه حلهای ممکن و 

نابع مشکل یعنی کید داشتند که بر اساس مشوندگان بر این نکته تأانجام شده افراد مصاحبه

توان با استفاده از آموزش یل به طالق و تعارضات زناشویی میعلل و عوامل طالق، م

ل مربوط به زناشویی و روابط بین افراد از میزان میل به طالق و تعارضات زناشویی مسائ

کاست. بنابراین راه حل ممکن برای مشکل مورد بحث آموزش در نظر گرفته شد. لیکن به 

ت این پژوهش و اهداف در نظر گرفته برای آن آموزش به دو بخش اصلی علت ماهی

آموزش برای مشاوران مراکز مداخله در بحران )شامل آموزش زوج درمانی، روش های 

درمان، روش های ارتباط با مراجع و ....( و آموزش برای مراجعان )شامل آموزش مهارت 

                                                           
1. Molina 
2. Lyngstad 
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آموزشی مناسب برای این امر بر اساس  های ارتباطی، همسرداری و ....( تقسیم شد. روش

شناختی تنظیم شد. بر درمانی بوممتناسب با الگوی طراحی آموزش زوجالگوی تلفیقی و 

ها، توجه به نقش آموزشی وهش حاضر آموزش والدین و خانوادهاساس تحلیل کیفی پژ

مهارت  های همسرداری،های آموزشی مهارت های ارتباط مؤثر، مهارتها، کارگاهرسانه

هایی که به شی باشد. نتایج این بخش از پژوهشهای آموزبرنامه ءهوش فرهنگی باید جز

های مختلف در کاهش میل به طالق و تعارضات زناشویی پرداختند نقش آموزش مهارت

(، 2311(، صادقی )2314توان به کرمی و اسمعیلی )همسو است . از جمله این پژوهش می

(، حسینی زند 2311(، رجبی و همکاران )2314نظری و همکاران )(،  2311دیبا واجاری )

(، صحت 2312(، جاویدی و همکاران )2312(، سودانی و همکاران )2312و شفیع آبادی )

 ( همسو است. 1222) 3( و کلی و نلسون1226) 1(، لمیرت و دوالهیت1224) 2و همکاران

. مقولۀ میانی دوم طراحی باشدمقولۀ چهارم مربوط به مقولۀ میانی دوم میخرده

ها یکی از سؤاالتی که از زشی بود. در تحلیل کیفی و مصاحبههای آمودوره

های مختلف طراحی ان تأکید بر بومی بودن در قسمتشوندگان پرسیده شد، میزمصاحبه

رابطه با  در های مختلفی برای طراحی آموزشی وجود دارد،های آموزشی بود. مدلدوره

 ءتوان به ارتقاشناختی میدرمانی بومهای آموزشی مربوط زوجی در دورهاهداف یادگیر

و به جلو، مهارت حل تعارض بین زوجین، گفتمان منطقی و ر ءمهارت گفتگو، ارتقا

ها با توجه به تاکید فراوان افراد محتوای دورهله اشاره کرد. توانایی شناخت و حل مسأ

کتب، شامل محتواهای تلفیقی مانند کتب مرجع  مصاحبه شونده و تحلیل محتوای مقاالت و

برای مشاوران، کتب زوج درمانی کاربردی، مقاالت به روز در زمینه زوج درمانی و 

تاثیرات استفاده از آن و همچنین تجربه اساتید و زوج درمانگران انتخاب شد. نکته مهم 

ی آموزشی بود که باید این استفاده و تاکید اساتید بر تجربه زوج درمانگران به عنوان محتوا

یرد. در بخش محتوای مربوط به تجارب چارجوب بندی شده و مورد استفاده قرار گ

                                                           
1. Sehat N, Sehat F, Khanjani S, Mohebi S, Shahsiah M 
2. Lambert, N. M. &Dollahite, D 
3. Kelley and Nelson 
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درمانگری بود های اساسی طراحی جلسات زوجبحث درمانگری یکی از مقوالت وزوج

ن قسمت انجام شد. در واقع این هدف پژوهش در ایبا  که بیشترین بحث در رابطه 

درمانگری پیشنهاد کردند ر کدام طبق تجربۀ خود جلساتی را برای زوجشوندگان همصاحبه

یید اساتید رسید . این جلسات با ه در نهایت جلسات نهایی از بین آنها استخراج شد و به تأک

گزینی، طراحی و اجرای ابی و رسیدن به تعریف مشترک، هدفعناوین کلی ارزی

شود(، تداوم کل طالق و تعارضات انجام میبع مشمداخالت )که این مرحله با توجه به من

ات این است که بخشی و اعتبار بخشی طراحی گردید.  ویژگی مهم این طراحی جلس

ها رعایت شده است و مدل طراحی جلسات به صورت خطی خاصیت چرخشی در آن

ها در اختیار زوج درمانگر و متناسب داد جلسات برای هر کدام از مقولهنسیت. در واقع تع

تواند برای یک قسمت تعداد جلسات بیشتری را در درمانگر میباشد و زوجبا مراجع می

ساعته در نظر  2دقیقه تا  40جلسه  21نظر بگیرد، اما متوسط تعداد جلسات برای هر زوج 

از مصاحبه شوندگان در زمینه  در تحلیل کیفی و در طول مصاحبه برخی گرفته شد. 

وره فردی داشتند. منظور کید بر مشاشاوره گروهی و برخی تأهای آموزشی تأکید بر مروش

طول جلسات زوج درمانی است. مشاورۀ یک زوج در  از مشاورۀ فردی، همان مشاورۀ

شرکت کننده در  های سازمان یافته است که با تعداد معینیگروهی نیز یک سلسله فعالیت

ع آبادی، نی و پیشگیری دارد )شفیدرما ها جنبۀگیرد. البته این فعالیتیک زمان انجام می

 ها در رابطه با استفاده از مشاورۀآوری و تحلیل کیفی متن مصاحبه(. در نهایت با جمع2331

تر دیده شد. در واقع مدل طراحی آموزشی در مشاورۀ فردی مناسبفردی و یا گروهی، 

تدریس  روش این پژوهش به مشکل هر زوج به طور جداگانه خواهد پرداخت. در رابطه با

های آموزشی برای مشاوران نیز روش تلفیقی و مشارکتی مورد استفاده در طول دوره

نیروی انسانی نیز با توجه به حساس بودن کار در زوج درمانی  با برگزیده شد. در رابطه

 قابل مالحظه است.  2شرایطی در نظر گرفته شد که در پیوست شماره 

 درمانیزوج آموزش شناختیبوم الگوی بحث در. سانیرروزمقولۀ اصلی دوم: اجرا و به

 آن به قبل مقولۀ در که باشدمی نظری بحث به مربوط که بود ورهد طراحی بخش مهمترین

 هایدوره اجرای به نوبت دوم مقولۀ در موارد سایر و محتواها تهیۀ از بعد اما. شد اشاره



 42  ... مشاوران به بعدیچند شناختیبوم درمانیزوج آموزش مدل تدوین

. باشدمی هادوره ارزشیابی و حلیلت و تجزیه کالس، برگزاری شامل اجرا. رسدمی آموزشی

 اجرای در. باشد می هادوره اصلی اجرای و آزمایشی اجرای به مربوط سوم میانی مقولۀ

 با رابطه در ردیمو صورت به...  و محتوا تهیه فرآیند طی و طراحی از بعد هادوره آزمایشی

 ییدتأ از بعد نهایت در و شودمی رفبرط آن اشکاالت و ایرادات و شودمی اجرا زوج چند

 طرفی از. شودمی شروع اصلی اجراهای بحران در همداخل مراکز کارشناسان و اساتید

 دارد اهمیتی با جایگاه آموزشی هایطراحی از مدلی هر در آموزشی هایدوره از ارزشیابی

 یابیارزش. است اهمیت دارای نیز درمانگران زوج آموزش شناختی بوم مدل در آن تبع به و

. کند برطرف را آن و شناسایی را دوره ایرادات تا کندمی کمک آموزشی دوره طراح هب

 به اصلی ایرادات شناختیبوم درمانگریزوج آموزشی طراحی مدل در اولیه یارزشیاب در

 در یتلفیق های روش از که شد این بر توافق نهایت در و شد گرفته آموزشی هایروش

 قابل پیوست آموزشی هایکاربرگ در ارزشیابی هایروش این. شود استفاده آموزش

 بر درمانگریزوج آموزش تأثیر شامل بیرونی ارزشیابی دیگر سویی از . است مالحظه

 مصاحبه کیدتأ مورد امر این که شودمی زناشویی تعارضات حل و طالق به میل کاهش

 قرار بررسی مورد مقوله زیر این سه و دو االتسؤ قالب در پژوهش این در. بود گانشوند

 . است گرفته

درمانگران و زوجین در ی صورت گرفته مدل اصلی آموزش زوجر اساس تحلیل کیفب

مراکز مداخله در بحران سازمان بهزیستی در رابطه با زوجینی که مشکل میل به طالق و 

ی معنایی به مقوالت بندی کدهاشتند تدوین شد. طبق تحلیل و دستهتعارضات زناشویی دا

از شناسایی درمانی در قالب مدل طراحی آموزشی ها، کار آموزش زوجمقولهیانی و خردهم

یل به طالق و تعارضات زناشویی شود که در این پژوهش مو تعریف مشکل شروع می

شدند که در این پژوهش و با تمرکز به بعد منابع مشکل باید شناسایی می باشد. در گاممی

عدم توانایی در های جنس مخالف، شناخت از ویژگی عدمزوجین در استان مرکزی 

ثر، مسایل اقتصادی و مدیریت مالی در خانواده، عدم مدیریت در روابط برقراری ارتباط مؤ

بین خانواده همسران، عدم مهارت در مدیریت روابط جنسی و عاطفی  مشکالت شخصیتی 

حل از منظر رین راهرفع این منابع مشکل، بهت داده شدند، برای حل این مشکالت و
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بهترین  از یکی که دارند ( عقیده1221) 2کاراهان و یالسینمتخصصان آموزش بود. 

 کمک آنها به که است به زوجین ارتباطی مهارتهای تعلیم همسران رابطه تقویت راههای

 نشان تحقیقات همچنین .کنند فصل و حل را آتی شان زناشویی تعارضات تا کند می

 مثبت را خودو رابطۀ  دارند خودرابطۀ  به نسبت مثبتی نگرش زوجین هک دادهاند زمانی

تعامالت  با ارتباط در مشکالت حل به تواندمی روش و طرز تفکر کنند. این می ارزیابی

 منفی وقایع در بروز را خود مقابل طرف همسران، که زمانی و کند کمک روزمره

طبق  شود. می ضعیف زمان مرور به بطهاز را آنها کلی ارزشیابی دانند،می مشخص مسئول

رمانی به دو قسمت اصلی آموزش دکیفی انجام شده بخش آموزش در زوجتحلیل 

های م شد. در بخش آموزش مراجعان دورهدرمانگران و آموزش مراجعان تقسیزوج

سات زوج درمانی آموزشی با توجه به منابع مشکالت برگزار خواهد شد و از طرفی در جل

درمانی د کرد. در بخش آموزش مشاوران زوجشناختی شرکت خواهنمدل بوم بر مبنای

های شناختی آموزش داده خواهد شد که در دل این آموزش زوج درمانی، دورهبوم

درمانی الت نیز وجود دارد. در مرحلۀ بعد آموزش زوجآموزشی بر مبنای منابع مشک

شود. در رزشیابی بیرونی را شامل میو هم اارزشیابی وجود دارد که هم ارزشیابی درونی 

گیرد. در کل این آمده اصالح و تجدید نظر صورت می نهایت با توجه ارزشیابی به عمل

های متخصص از جمله اساتید و متخصصان آموزشی پشتیبانی وجود دارد و تیمفرآیند 

 درمانی پشتیبانی خواهند کرد. ج درمانگر از فرآیند آموزش و زوجزو

 از درمانیزوج رویکردهای از یک هر که است اهمیت نکته حائز این به اشاره

تعارضات  و سازگاری ۀمسئل به و داده قرار مورد توجه را زوجین ۀرابط خاص، ایدریچه

 به توجه میان این در .باشدیم درمانگر عهدۀ بر درمان نوع انتخاب اما .اندهپرداخت زوجین

 زوجین از یکی که در زمانی رفتاری - شناختی روش . باشدیم توجه قابل نکات زیر

 واندتیم بود همچنین خواهد گذاررثیتأ خوبی به باشد چون افسردگی خلقی اختالت دچار

 و خطاهای نادرست اسنادهای منطقی، رغی و غلط از باورهای ناشی که تعارضاتی حل در

                                                           
1. Yalcin, and Karahan 
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 در را همسران رفتار که ارتباطی - روش رفتاری. گیرد قرار استفاده مورد باشد شناختی

 اما دارد سزاییهب ثیرتأ رضایت زوجین میزان روی بر اینکه با کندمی رابطه بررسی بافت

 به ازدواج پیش از های ارتباطیتمهار آموزش که دهدیم گرفته نشان انجام تحقیقات

 ظرن هب .ندباش داشته خویش روابط در تعارضات کمتری که کندمی کمک زوجین

 مقابل در . درمانی روش تا یک باشد پیشگیرانه روش یک بیشتر روش ینا که رسدمی

 هم و باشدمی رفتار و احساسات افکار، در نظم مستلزم اینکه بخشی با مخودنظ روش

 اما بر باشند داشته را بخشی نظم و سازگاری و استعداد کنترل و مهارت باید زوجین چنین

 کردن طی از پس اند داشته آشفته وابط بسیارر که زوجینی در شده ارائه تحقیقات اساس

 عملکردشان شناسایی به چرا که است آمده دست به توجهی قابل نتایج جلسه درمانی سه

 برای زوجینی تواند می روش این همچنین. شدند تشویق ثر استمؤ رابطه رشد برای که

 در را التیمشک اخیراً یا دارند قرار مشکالت ارتباطی از باالیی خطر معرض در که

 در جنسیتی تفاوت قابل توجه ۀمسئل اما . دهد جواب خوبی به اند کرده شان تجربهرابطه

 زنان مشاهده به نسبت بیشتری رضایت افزایش مردان در است که رضایت افزایش میزان

 هستند خلقی اختالالت مشکل دارای دو یا هر آنها از یکی که زوجینی برای و ،شودمی

 روابطشان روی بر خود زوجین که دهدیم ترجیح بخشینظم دخو زیرا کاربردی ندارد

 فعالیت به انجام نسبت نفر دو هر که است این مستلزم امر که این .درمانگر نه و کنند کار

مانند  نیز ایماگوتراپی روش مهارتهای و هاتمرین .باشند داشته کافی تعهد چهارگانه های

 به ازدواج از قبل آموزشی و جلسات هامشاوره در ندتوامی ارتباطی - رفتاری رویکرد

 . است خطر در معرض زوجهای شناسایی امکان روش این در مثبت شود، نکته گرفته کار

 درمانی باید روشهای که است این از حاکی شناختیدرمانی بوم جزو پژوهشهای نتایج

 ۀلفمؤ تعرضات و ... یکو بروز   ابراز هیجان زیرا شود انتخاب فرهنگی شرایط با مطابق

رویکردهای  ترین تجربی و معتبرترین از این رویکرد یکی چه اگر.است فرهنگینبی معتبر

 سایر از باالتر زناشویی سازگاری شده بهبودی انجام مطالعات اکثر در و است رمانیدجزو

 با نتایج حفظ سازگاری زناشویی کلی افزایش رغم علی و است درمانها بوده

 در نبودن-چون  شرایطی احراز شده انجام هایپژوهش تمامی .  درنیست خصگذرمش
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 و الزم شروط از. تحصیالت حداقل داشتن -بودن طالق ۀآستان در یا بحرانی شرایط

 هاروش این ثیرگذاریتأ شود میزانمی باعث اندکهبوده پژوهش در شرکت ضروری برای

 که رسدمی به نظر. گیرد قرار ابهام از ای هاله در شرایط این از وجود یکی صورت در

شده  ذکر شرایط وجود صورت در درمانی مختلف زوج های شیوه اثرگذاری بررسی

(. این پژوهش با توجه به اینکه زوجین 2313)یزدانی و همکاران،  رسد می نظر به ضروری

را رعایت این نکته  ی را مورد مطالعه قرار داد، دقیقاًارجاعی از دادگستری استان مرکز

کرده است و در واقع زوجین را در شرایط بحران عاطفی و تصمیم به طالق مورد مشاوره 

ت. در واقع مدل مورد بررسی و ارائه شده در این پژوهش این خأل را با ارائۀ قرار داده اس

های تحلیل کیفی و از طرفی انتخاب مشاوران با توجه به های کافی بر پایۀ دادهآموزش

ستخراج شده، پر کرده است. در واقع مدل زمان بهزیستی و شرایط علمی و فنی اشرایط سا

هایی که م برای مشاورین و هم برای سازمانتواند همانی ارائه شده میدرآموزش زوج

 خواهند مشاورین را تربیت کنند کارایی دارد. می

 نابعم
کاهش میل به طالق می بر اثربخشی آموزش مدارا با رویکرد اسال(. 2311محبوبه ) اجاقی،

نامه کارشناسی . پایاناضی طالق شهرستان خدابندهزنان متق و بهبود رابطۀ صمیمانۀ

 خانواده. دانشگاه عالمه طباطبایی.  ارشد رشتۀ مشاورۀ

ه با زنان شاغل در شناختی در مشاور(. کاربرد رویکرد بوم2332خدیجه )آرین، 

 .13، شماره 2، جلد های مشاورهو پژوهشها مجلۀ تازههای دو شغلی. خانواده

مدار بر سبک دلبستگی اثربخشی رویکرد هیجان(. 2311وش )بدیهی زراعتی، فرن
های نامه کارشناسی ارشد. مؤسسه. پایانبزرگسالن و صمیمیت جنسی زوجین

غیرانتفاعی. دانشگاه علم و فرهنگ تهران. دانشکده ادبیات -آموزش عالی غیردولتی

 انی. و علوم انس

حسین، بهرامی، بهاری،فرشاد، فاتحی زاده،مریم السادات، احمدی، سید احمد، مولوی، 

های ای ارتباطی همسران بر کاهش تعارضه(.  تأثیر آموزش مهارت2312فاطمه. )
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های روان شناسی بالینی و مجله پژوهشمتعارض متقاضی طالق.  هایزناشویی زوج

 . 01-22. صص 2ره . شما2. دوره 2312، تابستان مشاوره

(. رابطه سبک رهبری اخالقی مدیران با خودکارآمدی جمعی  2314حسین پور، اسماعیل )

ه او درگیری شغلی معلمان متوسطه شهر سنندج. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگ

 کردستان. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. 

ساس ساختار قدرت و مثلث بینی سازگاری زناشویی بر ا(. پیش2313خاکپور، ایمان )

نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم. دانشکده اده. پایانسازی در خانو

 روانشناسی و علوم تربیتی. 

(. رویکرد کوتاه مدت راه حل محور 2312داوودی، زهرا. اعتمادی، عذرا. بهرامی، فاطمه )

-لنامه علمیفص برای کاهش گرایش به طالق در زنان و مردان مستعد به طالق.
 . 212-234. صص 43، سال یازدهم، شماره پژوهشی رفاه اجتماعی

های زندگی بر کیفیت زندگی و (. اثربخشی آموزش مهارت2314هرا )دستخوش، ز

تهران.  1های سالمت شهرداری منطقۀ روان زنان مراجعه کننده به خانه سالمت

شهر قدس. دانشکده علوم نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد پایان

 انسانی. 

اب رفتاری بر اضطر-ثیر خانواده درمانی شناختی(. بررسی تأ2331ی، سمیرا )رستم

نامه کارشناسی ارشد. کودکان، عملکرد خانواده و شیوۀ فرزندپروری مادران. پایان

غیرانتفاعی. دانشگاه علم و فرهنگ تهران. -های آموزش عالی غیردولتیموسسه

 وانشناسی و علوم تربیتی.دانشکده ر

با رویکرد  های یادگیری(. طراحی آموزشی و محیط2312عیل )زارعی زوارکی، اسما

 فصلنامۀئۀ مدلی نوین در این زمینه.  های پیشین و اراتلفیقی : نقدی بر مدل
 .2312، سال هشتم، تابستان 14، شماره روانشناسی تربیتی

وین میل به طالق، تد بینی کنندۀعوامل پیش(. بررسی 2312دی، حسن )زارعی محمودآبا

ای بومی و اثربخشی آن بر میل و خودکارآمدی مدیریت طالق در مدل مداخله
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خانواده. دکتری رشته مشاوره گرایش  نامۀوجین متقاضی طالق شهر یزد. پایانز

 علوم تربیتی و روانشناسی. گروه مشاوره.  دانشگاه اصفهان. دانشکدۀ

های مدار بر حل تعارضان(. اثربخشی زوج درمانی هیج2312فاطمه )سلیمانی احمدی، 

مشاوره شهرستان  زناشویی و کاهش میل به طالق در زوجین مراجعه کننده به مراکز

نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه هرمزگان. دانشکده ادبیات و علوم بندرعباس. پایان

 انسانی. 

(. اثربخشی درمان کوتاه مدت راه 2313انوش )شاکرمی، محمد. داورنیا، رضا. زهراکار، کی

ش دانشگاه علوم علمی پژوه مجلۀبر کاهش استرس زناشویی زنان. حل محور 

 . 2313شهریور ماه  . شمارۀ چهارم. ضمیمۀ11. دورۀ پزشکی ایالم

خانواده  -ارهای ک(. اثربخشی آموزش مدیریت نقش2331ی،فاطمه.آرین، خدیجه )عابدین

مشاوره  فصلنامۀ شناختی بر افزایش خود کارآمدی معلمان زن.بوم مبتنی بر رویکرد

 . 0، دوره دوم، شمارهشغلی و سازمانی

(. 2331ن)السادات. جاللی ، محمود. باغبان، ایرازاده، مریمعلیمردانی، صدیقه.فاتحی

ای همشاوره در کاهش میل به طالق زوج یند داوری خانوادگی ومقایسۀ فرآ

.دوره 2331. بهار های مشاورهها و پژوهشهای تازهمجلهاصفهان. متقاضی طالق شهر 

 . 62-30. صص 33، شماره 1

کاظمیان، سمیه. شریعتی، سید صدرالدین. اسمعیلی، معصومه. فرحبخش، کیومرث 

خانواده : بر مبنای دیدگاه (. طراحی الگوی آموزشی حل تعارض 2311)

. ویژه مشاوره و روان درمانی فرهنگ فصلنامۀانه آیت اهلل جوادی آملی. شناسانسان

 . 2311. بهار 23)سبک زندگی( سال چهارم. شماره  نامۀ

های کار خانواده بر (. اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت نقش2336دی )کرمی، مه

های دو شغلی بر یت زناشویی زنان شاغل در خانوادهافزایش رضایت شغلی و رضا

نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره. دانشگاه پایانشناختی. بوماساس رویکرد زیست

 عالمه طباطبایی.
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(. آموزش 2312ترخان، مرتضی. کریمی، تمجید )امینی، زینب.  قهاری ، شهربانو. مباشر 

های فصلنامۀ تازهضات زوجین در معرض طالق . حل اختالفات بر کاهش تعار
 .61و  62، شماره 22، سال  روان درمانی

های ایرانی برای حل (. بررسی راهبردهای خانواده2311)طاهره محمدی آکردی، 

آزاد اسالمی واحد کارشناسی ارشد. دانشگاه  نامۀهای خانوادگی. پایانتعارض

 علوم اجتماعی.  گرمسار. دانشکدۀ

مت روان در زنان مطلقه و زنان آوری، نگرانی و سال(. مقایسۀ تاب2314لی زاده، سارا )و

 ادبیات و علوم انسانی.   اسی ارشد. دانشگاه گیالن. دانشکدۀکارشن ۀناممتأهل. پایان

درمانی. های زوج(. نقدی بر روش2313یمان، سمیرا )یزدانی، زهرا. نصوحی، زهرا. سل

 .2313. بهار 2. سال اول. شماره انداز امین در روانشناسی کاربردیچشم

درمانگری و معنادرمانگری (. تأثیر گشتالت2312ناصر. کیانی، محمد علی )یوسفی، 

و روان درمانی مشاوره  فصلنامۀالق مردان متقاضی مشاوره. برکاهش میل به ط
 .2خانواده و طالق. شماره  . ویژه نامۀخانواده
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Shupe, J. M.; O Connell. P, W(2005). An Ecological Model for Counselor 

Pedagogy Incorporating Service Learning. Journal of college teaching 

and learning, VOL 2, NO, 8.  

 : نمونه کاربرگ آموزشی دوره های آموزشی پیوست

 عنوان دوره: مدیریت رفتار 

 نفر 32 حد نصاب تشکیل دوره: 22تعداد ساعات آموزش دوره: 

 )کلی( هدف آموزشی دوره

 زبان بدن و کاربرد آن در ارتباطاتهارت تسلط بر رفتارهای کالمی و غیرکالمی، آشنایی با م

 
 )تفصیلی( اهداف یادگیری دوره

 ارتقای مهارت ایجاد گرایش عاطفی ایجاد شناخت و دانش

 آشنایی با ارتباط و انواع آن -

هننای تسننلط بننر آشنننایی بننا تکنیننک -

 رفتارهای کالمی

هننای تسننلط بننر آشنننایی بننا تکنیننک -

 تارهای غیرکالمیرف

آشنایی بنا زبنان بندن و نقنش آن در      -

 برقراری ارتباط

های افزایش مهنارت  آشنایی با روش -

 زبان بدن و کاربرد آن

درک ضننننننرورت  -

تسنننلط بنننر رفتارهنننای 

 کالمی و غیرکالمی

 فراگیر بتواند:

بننر رفتارهننای کالمننی و غیرکالمننی تسننلط   -

 داشته باشد.

ار های استفاده از زبان بندن را بنه کن   تکنیک -

 ببرد.

بننا درک صننحیح از زبننان بنندن، بننا دیگننران  -

 ارتباط برقرار کند.

ترین فعالینت را  با شناخت زبان بدن، مناسب -

 انجام دهد.

 
 نمایه محتوای آموزشی دوره

ف
ردی

 

 ریزمحتوا هاسرفصل
تعداد 

 ساعت

 ارتباط و انواع آن 2

، رتبنناطهننا در امفهننوم ارتبنناط و اهمیننت آن ، شناسننایی نینناز اساسننی انسننان

عشنق و  ، مهنم و بناارزش بنودن   ، پنذیری تنوع و انعطاف، آسایش و اطمینان

 نوعکمک به هم، رشد و تعالی، ارتباط

زبان بدن، به عننوان ارتبناط   ، ارتباط کالمی، ارتباط غیرکالمی انواع ارتباط:

 غیرکالمی

2 

1 
رفتارهای کالمی و 

 رفتارهای غیرکالمی
 2 رفتارهای غیرکالمی، کالمیرفتارهایهای عینی کالمی، مصداقرفتارهای

 3های شخصیتی لمسی، بصری و سنمعی، نحنوه برقنراری ارتبناط بنا هنر       تیپتسلط بر رفتارهای  3
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اهمینت رعاینت بایندها و نبایندهای     ، های شخصنیتی یناد شنده   یک از تیپ کالمی

، مفهوم خودسرزنشنگری ، ارتباط کالمی در برقراری ارتباط با افراد سمعی

ز خودسرزنشنننگری بنننه عننننوان یکنننی از نتنننایج تسنننلط بنننر  پیشنننگیری ا

در برقنراری  های ضد و نقنی   ضرورت پرهیز از صحبت، کالمیرفتارهای

های خانوادگی بنه عننوان یکنی از نتنایج     پیشگیری از بحرانکالمی، ارتباط

کالمی )شناخت ضرورت کنترل کالم در ارتباط با افراد تسلط بر رفتارهای

(، احسناس گنناه ناشنی از دسنت دادن     ام بنروز خشنم  گن خانواده به ویژه هن

مقابله با احساس یأس و ناامیدی بنه عننوان   ، کنترل در هنگام صحبت کردن

پیشننگیری از تزلننزل موقعیننت ، کالمننییکننی از نتننایج تسننلط بننر رفتارهننای

انننزوای ، اجتمنناعی بننه عنننوان یکننی از نتننایج تسننلط بننر رفتارهننای کالمننی 

 یج عدم تسلط بر رفتارهای کالمیاجتماعی به عنوان یکی از نتا

4 
های تسلط بر تکنیک

 رفتارهای کالمی

های های کالمی نادرست، ترک عادات کالمی نادرست،  ریشهانواع عادت

گنویی، ناخودآگناه بنه عننوان ینک عنادت کالمنی نادرسنت، تنرک          دروغ

های رفتاری خودشنیفتگی کالمنی بنه عننوان     گویی ناخودآگاه، ریشهدروغ

هنای عنادت   کالمی نادرست، ترک خودشیفتگی کالمی، ریشه یک عادت

 کالمی نادرست مقایسه کردن، ترک عادت کالمی نادرست مقایسه کردن

3 

0 
های تسلط بر تکنیک

 رفتارهای غیرکالمی

، پرهینز از  خمینده راه رفنتن  پرهینز از  ، های تسلط رفتار غیرکالمنی: تکنیک

اهمیت قائنل  ،  مناسب نشستنهای ناپرهیز از حالت، حرکات دست نامناسب

، های مناسب با شئونات و جایگاه اجتماعی(شدن برای ظاهر )پوشیدن لباس

 استفاده صحیح از زبان بدن، پرهیز از رفتارهای تهاجمی در هنگام خشم

3 

6 
زبان بدن و نقش آن 

 در برقراری ارتباط

و زبان بدن به عننوان زبنان باسنتانی، کندهای زبنان بندن، پوشنش، حناالت         

، حرکات بندن، چگنونگی ایسنتادن و نشسنتن، چگنونگی نگناه کنردن و...       

، هنای بندن:  تسلط در ارتباطات، با استفاده از زبان بدن، شکل اصنلی حالنت  

، دهنده اقتدار، تسنلط ینا مقابلنه    بسته: نشان، دهنده راحتیباز: حالت باز نشان

، نکنردن  پشت: روی برگردانیدن، تغییر دادن جهت نگاه و به مخاطنب نگناه  

 رو: نگاه کردن، توجه کردن به مخاطب

2 

2 

تحلیل حرکات 

اعضای بدن در 

 هنگام ارتباط

های مختلف زبان بدن ، سر )تکان دادن سر، تکینه دادن چاننه،   تحلیل بخش

کنردن سنر روی شنانه، خمینازه     نوازش چانه، مالش چانه، مالش گردن، کج

چشنم  ، منالش چشنم  ها، ها )سطح چشمچشم، کشیدن و پوشاندن صورت( 

برگرداندن، چشمان بسته، حرکنت چشنم بنه سنمت بناال، نگناه مختصنر بنه         

چشنمک، بناال    اطراف، نگاه ممتد، نگاه خیره شدید، نگناه بنه بناال و پنایین،    

باال انداختن یک ابنرو، ابروهنای گنره خنورده( ،      زمان دو ابرو،انداختن هم

3 
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نی به سمت باال، کج کشیده و باریک شدن بینی، گرفتن بی بینی )لمس بینی،

کجی، تبسم با دهان گشوده، تبسنم  کردن بینی(، دهان )خنده زورکی، دهان

هنا )دسنت   دسنت ، ها، تماس با لب، قلنم بنه دهنان(   با لبان بسته، جویدن لب

دادن محکم، دست دادن شل، دست دادن با هر دو دست، حرکت انگشت، 

گشنتان، ینک مشنت    ها به روی زانو، مناره کنردن ان های پنهان، دستدست

ها، قرار دستتکان بی، پوشیده با دست دیگر، بازی کردن با حلقه یا انگشتر

، هنا، نشنان دادن کنف دسنت    دست کشیدن در میان موها، باال انداختن شانه

ها را بنه زینر بغنل بنردن(،     دست در جیب کردن، دست به کمر بودن، دست

احیه زاننو، قنوزک پنا روی    پاها )تکان دادن پاها، انداختن پاها روی هم در ن

 زانو، قفل کردن پاها(
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های افزایش روش

مهارت زبان بدن و 

 کاربرد آن

 در تمنرین  نشسنتن،  طنرز  درک بیشتر نسبت به حرکات بدن و زبان بندن،  

کناربرد احساسنی، کناربرد    ، کاربردهنای زبنان  ،  زدن لبخنند ،  آیننه  برابنر 

 ، کاربردهننایسننمبلیک کاربردهننای، ایوارهطننرح میمیننک، کاربردهننای 

 .شده کدگذاری ، کاربردهایتخصصی
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