
 یدرمان فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان

 67تا  11، ص1941، بهار 94شمارة  زدهم،یسال س
www.qccpc.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/QCCPC.2021.62949.2770 
 

ی 
هش

ژو
ه پ

قال
م

 
 خیتار

ل: 
سا

ار
03/

30/
33 

 
 خیتار

یپذ
ش

ر
 :

72/
30/

33
 

2
3

4
5

-6
0

5
1

 
   

   
IS

SN
:

 
eI

SS
N

: 2
4

7
6

-6
1

7
8

 

مشاوران طالق مراکز  یا حرفه یها تیمدل صالح یطراح
 مداخله در بحران

 

   یزهرا اکبر
دانشگاه  ،یتیو علوم ترب یشناس مشاوره، دانشکده روان یدکتر یدانشجو

 .رانیتهران، ا ،ییعالمه طباطبا
  

 

  عتمداریشر هیآس
دانشگاه عالمه  ،یتیو علوم ترب یشناس گروه مشاوره، دانشکده روان اریاستاد

 .رانیتهران، ا ،ییطباطبا
  

 

 فرحبخش  ومرثیک
دانشگاه عالمه  ،یتیو علوم ترب یشناس گروه مشاوره، دانشکده روان اریدانش

 .رانیتهران، ا ،ییطباطبا
  

 

  یمحمد نظر یعل
 ،شاهرود یدانشگاه علوم پزشک، دانشکده پرستاری ،یشناس گروه روان اریدانش

 .رانیا

  چکیده
ای مشاوران طالق مراکز مداخله در بحران استان  های حرفه هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل صالحیت

سمنان بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش داده بنیان )گراندد تئوری( مبتنی بر مصاحبه با 

بدین منظور با  متخصصان مشاوره طالق و متقاضیان طالق توافقی پیرو درک تجربه زیسته آنان انجام شد.

نفر از زوجین متقاضی طالق بعد از  8نفر از متخصصان حوزه مشاوره طالق و  6گیری هدفمند با  روش نمونه

های عمیق نیمه ساختاریافته به عمل آمد. پس از کدگذاری و  شرکت در جلسات مشاوره طالق مصاحبه

شناسایی شد. مضامین اصلی  مضمون فرعی 25مضمون اصلی و  8های متخصصین،  تحلیل داده مصاحبه

های مربوط به فنون  ای، شخصیتی، صالحیت های عمومی، ظاهری، ارتباطی، اخالق حرفه شامل صالحیت

های تخصصی در مشاوره زوجی و طالق است. از مصاحبه با  رهنمودی، مداخالت انگیزشی و صالحیت

یت ظاهری، ارتباطی، اخالقی، مضمون فرعی( با عنوان صالح 14مضمون اصلی ) 6متقاضیان طالق نیز 
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های تخصصی در مشاوره زوجی و طالق  های مربوط به فنون رهنمودی و صالحیت شخصیتی، صالحیت

های پیش از آموزش  ای مشاوران طالق با محورهای ضرورت مدل صالحیت حرفه تیاستخراج شد. درنها

ی، تداوم تجارب آموزشی های مشاوره زوج های مهارتی، آموزش صالحیت مشاوران، آموزش صالحیت

های پژوهش و با توجه به اینکه  ای تدوین شد. نظر به یافته در ضمن کار و ارزیابی مداوم از صالحیت حرفه

اخیراً قوه قضائیه در حال جذب و اعطای پروانه اشتغال به مشاوران ویژه طالق است تا نسبت به ارجاع 

منظور جذب نیروهای متخصص و  د از این مدل بهشو می های طالق به آنان اقدام نماید، پیشنهاد پرونده

 ها اقدام نماید.آموزش آن

   .مشاوره طالق، مراکز مداخله در بحران ،یا حرفه تیصالح :ها واژهکلید
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  همقدم
کنند که زن و شوهر از  ثبات می گاهی تحوالت زندگی سیستم زناشویی را چنان بی

افکار و احساسات یکدیگر ، بخشودن اعمالقادر به گذشت و ، یکدیگر قطع امید کرده

بینند.  ای جز وارد شدن به تعارضات زناشویی و گاه طالق نمی نیستند و در باور خود چاره

ها که درصدد  بر نیمی از زوج ترین پیامد تعارض شدید است و سرانجام بالغ طالق شایع

 (.5002، 4گیرند )ورتینگتون طالق می، مشاوره هستند

پژوهشگری که درزمینۀ طالق  5کند. بوهانان گوناگونی را طی میطالق مراحل 

گذرند. این  کارکرده است معتقد است افراد برای گذار از فرایند طالق از چند مرحله می

اجتماعی و ، والدینی، اقتصادی، تدارکاتی، قانونی، اند از: طالق عاطفی مراحل عبارت

رسی علت طالق عالوه بر عوامل (. در بر5002، 2طالق روانی )کوآتس و الکراس

ازجمله گرایش به طالق اهمیت  شناختیرواناجتماعی توجه به عوامل فردی و ، اقتصادی

میزان تمایل و ، (. مقصود از مفهوم گرایش به طالق4991، 1دارد )کارنی و بردبری

مندی زوجین به جدا شدن و گسستن روابط زناشویی طی مراحل قانونی طالق است.  عالقه

عاطفی و رفتاری است که در بعد شناختی تصورات فرد ، ین مفهوم دارای سه بعد شناختیا

گیرد و بعد عاطفی شامل احساسات و عواطف مثبت و منفی فرد  در مورد طالق را در برمی

سرانجام بعد رفتاری میزان آمادگی رفتاری فرد نسبت به امر طالق در ، در مورد طالق است

، ناموران و صاحبدل، اسدی، خدادادی، ؛ ترجمه نظری5001، 2نگگیرد )النگ و یا برمی

(. این آسیب اجتماعی یک تجربه روانی سخت هم برای زوجین متقاضی طالق و هم 4295

شوند  هاست؛ هرچند معموالً زوجین به امید زندگی بهتر از هم جدا می برای فرزندان آن

، ساند و ریسک افسردگیر (. طالق به وضعیت سالمت شخص آسیب می5040، 6)روت
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، (. نخعی5002، 4دهد )بارلو سوءمصرف الکل و مواد و حتی خودکشی را افزایش می

، ( دالیل طالق در ایران را شامل ناتوانی در حل تعارض5050اسالمی و یزدان پناه )

دانند. طالق توافقی یک  نارضایتی از نحوه ابراز عالقه و نارضایتی از شخصیت همسر می

های اخیر شدیداً رو به افزایش  زای نوظهور برای خانواده است که در سال یبپدیده آس

احوال مربوط به تابستان  شده توسط سازمان ثبت (. آمار ارائه4100، است )هاشمی و جعفری

است و این میزان در استان سمنان معادل  2/2دهد نسبت ازدواج به طالق  نشان می 4299

های  تر از متوسط کشوری است اما در مقایسه با دوره ینهرچند این نسبت پای، است 4/2

قبلی کاهش پیداکرده است. پیامدها و آثار طالق سیاستمداران را بر آن داشته تا با اجرای 

های مختلفی از سوی  های آن را کاهش دهند. در کشور ما طرح های مختلف آسیب طرح

بر اساس ، ها شود و دریکی از آن نهادهای متفاوت در راستای کاهش آمار طالق ارائه می

منظور کاهش طالق  طرح مداخله در خانواده به 4294قانون حمایت از خانواده مصوب 

شود. این گروه شامل افرادی است که به یکی از مراکز کاهش  برای گروه هدف اجرا می

این خانوادگی و اجتماعی مراجعه کرده باشند. ، مداخله در بحران فردی، دادگستری، طالق

کاهش وقوع طالق از طریق ارائه ، طرح باهدف سعی در حفظ و تحکیم کیان خانواده

های اجتماعی ناشی از طالق  کاهش آسیب ای و مددکاری اجتماعی و خدمات مشاوره

نامه  شود. مراکز مداخله در بحران در صورت حصول سازش به تنظیم سازش اجرایی می

صورت  کارشناسی خود را در مورد علل عدم سازش بهمبادرت و در غیر این صورت نظر 

کند و دادگاه بامالحظه نظر کارشناسی مشاوران طالق مبادرت  مکتوب به دادگاه اعالم می

(. در حال حاضر مشاورانی 4291، کند )سایت سازمان بهزیستی کشور به صدور رأی می

دام بر اساس یک اند و هرک که در این مراکز مشغول هستند آموزش منسجمی نداشته

اسمعیلی و ، معتمدی، فرحبخش، دهند )خاکی مشاوره می، اند دیدگاه و آنچه آموخته

 (.4296، سلیمی بجستانی
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ای  ها و مسائل پیچیده با چالش مراجعاتشاناین مشاوران ممکن است در ارتباط مؤثر با 

رونی دارد. عوامل ها عوامل بیرونی و د (. این چالش5002، 4مواجه شوند )اکورام و بالوگان

ب( نگرش خود مشاوران به طالق و ، های شخصیتی مشاوران درونی شامل: الف( ویژگی

های شخصیتی اریکسون و مک  شود؛ در مورد ویژگی ای آنان می های حرفه ج( صالحیت

، درصد 48های شخصیتی و رشد اخالقی در حدود  ( نشان دادند ویژگی5006) 5اولیف

( و الدانی و 5000) 2کند. همچنین بالچر بینی می شاوران را پیشواریانس موفقیت شغلی م

، شجاعت، صداقت، گرایی عینیت، احترام، ( نیز معتقدند که همدلی5004) 1برادلی

خصوصیات یک مشاور کارآمد است. مشاور طالق  ترین مهممواجهه ، اصالت، طبعی شوخ

در مورد ، پای فرزند در میان باشدکه  ویژه هنگامی باید اعتقادات خود را در مورد طالق به

؛ 5002، تجربه تأهل و طالق بررسی نماید )هاروی، تاریخچه خانوادگی، های دینی ارزش

 (.4292، اخوی و رحیمی، ترجمه احمدی

بندی تجربی معتبر وجود دارد  های متفاوت طبقه کارگیری سیستم در نظام مشاوره به

پردازد. این موارد شامل  ای می ارهای مشاورهها و رفت گرایش، ها که به ارزیابی مهارت

های  پاسخ، ای بین فرهنگی های حرفه صالحیت، اثر مشاور، ای های مشاوره وجود مهارت

 6(. آستین5042، 2کننده است )فلین و هیز کالمی مشاور به مراجع و نیز شرایط تسهیل

های اساسی در فرایند  ( عقیده دارند که مشاوران موفق باید قبل از کاربرد مهارت5002)

صداقت و نگرش ، طبعی شوخ، تمرکز و آرامش، دارای پنج ویژگی خودآگاهی، مشاوره

 بدون داوری نسبت به خویشتن و دیگران باشند.

این است که های رایج در آموزش مشاوران و درمانگران  بدون تردید یکی از پرسش

منظور احراز حرفه مشاوره و توانایی درمانگری موفق و  این افراد برای کسب آمادگی به
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(. در 4281، آبادی و شریفی شفیع، فرد ایدوکانههایی باشند ) کارآمد باید واجد چه ویژگی

های مشاوره طالق  عنوان یکی از عوامل درونی چالش به، ای جهت تقویت هویت حرفه

ها  ای به یادگیری این مهارت یشنهاد شده است: در مدل آموزشی مشاوره حرفههایی پ مدل

، هماهنگی زبانی، دنبال کردن، زبان بدن، مکاشفه )تماس چشمی -4شود: اشاره می

پذیرش ، خود افشایی، درک )همدلی برای تغییر -5ها(  العمل سؤاالت و عکس

، سایی و تشخیص نتایج احتمالیشنا، انتخاب، گیری عمل کردن )تصمیم -2قیدوشرط(  بی

شود که چهار  به توافق رسیدن(. در این مدل آموزشی به کارآموزان مشاوره توصیه می

-4شود:  ای تقویت کنند که شامل این موارد می های مشاوره خصیصه را درزمینه مهارت

های  خودارزیابی دقیق مهارت -2، درک ساختار شناختی پیچیده -5، خودکارآمدی

توانند از ایفای نقش در  خود نظارتی که برای بهبود در این رابطه می -1، ای مشاوره

 (.5040، 4جلسات تمرینی خود باهمکارانشان استفاده کنند )سمبای و مادوکس

احتمال ناکامی ، این حرفه برای بسیاری از درمانگران توأم با پاداش و موفقیت است

های روانی منفی ازجمله فرسودگی دچار  حالتدر این حرفه برای افرادی بیشتر است که به 

، ای مشخص های حرفه (؛ بنابراین بدون داشتن صالحیت5046، 5شوند )داتو و متئو می

ازجمله کاربست اصول اخالقی در ، توانایی مشاور برای ارائه بهترین خدمات به مراجعانش

 (.5042، 2و موسلیچ ، داالرهید، فرایندهای مشاوره ممکن است به خطر افتد )گیبسون

ای مشاوران کارآمد نشان داد  های علمی و حرفه ( درزمینه صالحیت5000بالچر ) 

ساختار ارزشی خود را  -4اند از:  های یک مشاور کارآمد عبارت ها و صالحیت ویژگی

ها تمایز قائل  کند و میان ساختار ارزشی خود با ساختار ارزشی دیگر گروه روشن می

دلسوزی و تحمل نشان ، گشودگی، پذیری نعطافدر ارتباطات شغلی خود ا -5شود.  می

کارگیری  توانایی به -1کند.  ای خود تالش مداوم می برای رشد حرفه -2دهد.  می

ای خود  را در کار حرفه شناختیروانیادگیری و ارزیابی ، شخصیت، های مشاوره نظریه
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طور  به -6ت. های خود بر روند مشاوره آگاه اس گذاری ویژگیتأثیربه چگونگی  -2دارد. 

از نتایج تحقیق در کاربردهای عملی  -1مداوم در پی روزآمد کردن دانش خویش است. 

، های گوناگون مثل عوامل اقتصادی فرهنگ ساز خرده از عوامل زمینه -8کند.  استفاده می

به پی گیری جلسات مشاوره  -9های ارزشی آگاه است.  گیری فشارهای سیاسی و جهت

به نقاط قوت و  -40گیرد.  ای مؤثر را به کار می یک راهبرد مشاورهمند است و  عالقه

(. عوامل 4281، شریفی، آبادی شفیع، فرد ایدوکانهضعف خودآگاهی دارد )نقل از 

تواند  مستقیم می صورتی غیر اما مشاور به، باوجودآنکه خارج از اختیار مشاور است، بیرونی

، عنوان یک جریان تخصصی در فرایند مشاوره بهباشد. چراکه  تأثیرگذاربر آن عوامل هم 

 حل راهآموزد و سرانجام  گیری را می شناسد چگونگی تصمیم مراجع خود را بهتر می

، کند؛ بنابراین مشاور باید محیطی توأم با درک مناسب را برای حل مشکل خود پیدا می

 خود را مطرح سازد.همدلی و تفاهم به وجود آورد تا مراجع احساس امنیت نموده و مسائل 

کننده برای مشاوره طالق است.  های زوجین مراجعه عامل بعدی مربوط به ویژگی

شوند. به  تدریج به لحاظ عاطفی از هم دور شده و نسبت به هم سرد می به، زوجین در طالق

ها آن های ارتباطی بین گسلد و گره تدریج از هم می ها به عبارتی پیوندهای هیجانی بین زوج

گونه احساسی  رسند که نسبت به یکدیگر هیچ جایی می درنهایت بهها آن شود و می شل

بازد و اگر هم رابطه  رنگ میها آن ندارند. در این موارد تبادل عاطفی و رابطه جنسی بین

وظیفه است. در مواردی ممکن است  اجبار یا برحسب انجام به، جنسی وجود داشته باشد

اما چنین ، آشکار نباشدها آن مشکلی نداشته باشند و تعارض بینها ظاهراً باهم هیچ  زوج

ها انگیزه خود را برای  بلکه به این معناست که زوج، چیزی به معنای نبود تعارض نیست

اند و تمایلی به حل مشکل و حفظ زندگی  داده تغییر یکدیگر و حفظ زندگی ازدست

ای که  ( معتقدند شیوه5006) 4تامپسون(. تسلر و 4292زناشویی ندارند )قهاری و بوالهری 

تواند با ایجاد تجربه همکاری و توافق یا تجربه رقابتی بر تمام فرایند  می، شود طالق آغاز می

 4(؛ اسکونبرن و ویشمن5044) 5ری، گذارد. باوجود استرس ناشی از طالقتأثیرطالق 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Tesler, P. H, & Thompson, P. 

2. Wray, K. B. 
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( معتقدند بسیاری از افراد به دنبال کمک 5009) 5استنلی و مارکمن، رد، (؛ داس5040)

درمانی قبلی با نگرش  خوب از روان  تجربه، مشاوران در این بحران نیستند. عالوه بر این

های ناشی از  مثبت به مشاوره طالق رابطه مثبتی دارد. مطابق بحث فوق در مورد چالش

ذهنی یا تجربه زیسته مراجعان رسد بررسی دنیای  به نظر می، عوامل بیرونی مشاوره طالق

برای شناخت ، شده آنان از بازه زمانی مشاوره در مورد مشاوره طالق و فرایند تجربه

های طالق از دید مخاطبان آن  انتظارات مراجعان و علل موفقیت یا عدم موفقیت مشاوره

را  زندگی روزمرهها آن الزم باشد. تجربه زیسته دنیایی است که برای هر یک از انس

رسد دستیابی به دنیای ذهنی این افراد عالوه بر ایجاد  (. به نظر می5040، 2سازد )کاواس می

تواند برای متخصصانی که با این گروه کار  می، در فرایند طالقها آن شناخت از دنیای

کنند درزمینه تدوین مداخالت حائز اهمیت و راهگشا باشد. توجه به تجربه زیسته  می

ای  ش برای فهم یا درک معانی تجربه انسان است. جهان زندگی همان تجربهمنزله تال به

سازی حاصل  بندی کردن یا مفهوم است که بدون تفکر ارادی و بدون متوسل شدن به طبقه

شوند یا متداول هستند.  شود و معموالً شامل آن چیزهایی است که مسلم دانسته می می

ب بدیهی پنداشته شده و آشکار ساختن معانی بازبینی تجار، هدف مطالعه تجربه زیسته

(. در اکثر موارد جدایی 4294، جدید و یا مغفول مانده است )امامی سیگارودی و همکاران

تداوم کشمکش با همسر سابق و کاهش منابع ، مدت زن و شوهر در فرایند طالق طوالنی

( 4292. رضایی )(5000، 1خاص همچون خوداتکایی را با خود دارد )آماتو شناختیروان

در پژوهشی با محور بررسی تجربه زیسته طالق زوجین در دوران عقد نشان داد دیدگاه 

راهبردهای فرعی برای ، پیوند ضعیف شبکه ارتباط خانوادگی، بینانه نسبت به طالق خوش

 6لگ، (5002) 2ناکامورا و تاکانو، حل مسئله در وقوع طالق مؤثر هستند. پژوهش فوکودا

                                                                                                                                        
1. Schonbrun, Y. C, & Whisman, M. A. 

2. Doss, B. D, Rhoades, G. K, Stanley, S. M, & Markman, H. J. 

3. Kavas, S. E. R. A. P. 

4. Amato, P. R. 

5. Fukuda, Y, Nakamura, K. & Takano, T. 

6. Legge, E. 
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( حاکی از کیفیت پایین زندگی زنان درگیر 4281حکیم شوشتری و همکاران ) ( و5008)

( نشان داد طوالنی شدن 5046) 4فرایند طالق و تحمل فشارهای مالی توسط آنان است. مور

شود. میرساردو و هاشمی  فرایند طالق باعث ابهام و پیچیدگی در مرزهای زناشویی می

شدن فرایند طالق به تمایل زنان به استفاده از  ( در پژوهشی نشان دادند طوالنی4292)

نقصان در ایفای نقش مادری و ، ارتباطات غیر مشروع برای سرعت بخشیدن به فرایند طالق

شود. با توجه به وابسته بودن نهاد خانواده و مفاهیم مربوط به  انزوای اجتماعی آنان منجر می

ای مبتنی بر  های حرفه ق صالحیترسد حتی اگر مشاوران طال به نظر می، آن به فرهنگ

هنوز الزم است ادراک کاربران مشاوره ، های دانشگاهی را کسب کرده باشند آموزش

( ابزاری جهت 5054ها در عمل بررسی شود. لمبی و هوگان ) طالق از این صالحیت

های  ای مشاوران مدرسه معرفی نمودند و در چهار بعد برنامه های حرفه ارزیابی صالحیت

ارزیابی و خدمات تحصیلی و شغلی به ارزیابی دانشجویان ، ای رفتارهای حرفه، ای اخلهمد

( بر پایه 4299معتمدی و الهی )، سلیمی، فرحبخش، این رشته پرداختند. بیگدلی

شناسی مشاوران طالق به اثربخشی الگوی آموزشی برافزایش سازش پرداختند و  آسیب

، درمانی خانواده، حوزه مصاحبه تشخیصی نتایج نشان داد مشاوران طالق در هفت

مدیریت هیجان و مصاحبه انگیزشی و ، سکس ترا پی، درمان مراجعان دشوار، درمانی زوج

شده موجب توانمندی  خیانت زناشویی با آسیب مواجه است و بسته آموزشی تدوین

 مشاورین و افزایش سازش میان زوجین گردید.

رسد مداخالت  به نظر می، توجه به آمار روزافزون طالق در کشور و استان سمنان با

صورت گرفته در فرایند مشاوره طالق توسط مشاورین مستقر در مراکز مداخله در بحران 

که اثربخشی این مداخالت  چنان، بهزیستی پاسخگوی نیازهای زوجین در حال طالق نباشد

درصد  42پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه  بر اساس آمار معاونت اجتماعی و

(. همچنین این مشاورین خود 49/40/4296، شده است )نقل از روزنامه حمایت گزارش

لذا در این پژوهش محقق در پی پاسخ به این ، اند های مناسبی را دریافت نکرده آموزش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Moore, S. 
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چگونه ای مشاوران طالق بر مبنای نظر متخصصان  های حرفه سؤال است که صالحیت

زوجین متقاضی طالق بر مبنای تجربه زیسته خویش چه انتظاراتی از مشاوران طالق ، است

ای و تجارب  های الگوی آموزش مشاوران طالق مبتنی بر صالحیت حرفه ویژگی، دارند

 زیسته متقاضیان طالق چه خواهد بود؟

 شناسی روش

دد تئوری( و از طریق در پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با روش داده بنیان )گران

های نیمه ساختاریافته با متخصصان مشاوره طالق و متقاضیان طالق پیرو درک  مصاحبه

آوری شد. برای مصاحبه با متخصصین جامعه  اطالعات الزم جمع، تجربه زیسته آنان

ی و شناسروانهای  پژوهش کلیه اساتید و متخصصانی است که مدرک دکتری در رشته

سال سابقه مشاوره در حوزه خانواده و طالق دارند. از سوی  40حداقل مشاوره داشته و 

منظور بررسی تجربه زیسته زوجین متقاضی طالق جامعه شامل کلیه زوجین  دیگر به

که  4299ارجاعی از دادگستری به مراکز مداخله در خانواده بهزیستی استان سمنان در سال 

دو جلسه مشاوره قبل از طالق شرکت کرده اند و حداقل در  درخواست طالق توافقی داده

گیری به شیوه هدفمند انجام  چنین تمایل به شرکت در پژوهش داشتند. نمونه باشند و هم

گیری به کار  ای از نمونه گیری هدفمند را برای توصیف شیوه اصطالح نمونه 4شد. پاتون

برد که در آن مواردی که ازنظر اهداف تحقیق کیفی اطالعات غنی دارند انتخاب  می

نفر از متخصصان حوزه مشاوره  6(. طی این فرایند پژوهشگر با 5001، شوند )پاتون می

د از شرکت در جلسات مشاوره طالق نفر از زوجین متقاضی طالق بع 1طالق و 

موازین اخالقی ، ها های عمیق نیمه ساختاریافته به عمل آورد. در طی انجام مصاحبه مصاحبه

تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. پس از رسیدن به ، ازجمله رضایت آگاهانه

دیل شد و با ها توسط محقق به متن تب برای تحلیل کیفی نهایی مصاحبه، اشباع در مصاحبه

مضامین فرعی و اصلی استخراج شدند. سپس مدل آموزش ، استفاده از روش کالیزری

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Patton, M. Q. 
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ای مشاوران طالق طراحی شد و بر مبنای آن الگوی آموزش مشاوران  صالحیت حرفه

جهت ، ای آنان تدوین و پس از تائید و مشورت با اساتید طالق مبتنی بر صالحیت حرفه

نفر از اساتید ارسال و اعتبار آن سنجیده شد. بدین ترتیب که  2 ارزیابی اعتبار درونی برای

نفر از اساتید  2صورت آنالین در اختیار  ای مشاوران طالق به های حرفه مدل صالحیت

ی که سابقه فعالیت در حوزه مشاوره طالق شناسروانهای مشاوره و  ها در رشته دانشگاه

 2ی مختلف این مدل در قالب طیف لیکرت ها داشتند قرار گرفت و داوران در مورد گام

نظر خود را اعالم کردند.  "مفید اما غیرضروری و ضروری نیست، ضروری است "ای درجه

به دست آمد و همه  4( بر اساس روش الوشه CVRشاخص نسبت روایی محتوایی )

 2قبول برای تعداد  متخصصان گزینه ضروری است را انتخاب نمودند. حداقل میزان قابل

قبول است. آماره  باالتر و قابل است؛ بنابراین میزان روایی محتوایی مدل 99/0متخصص 

 400ضریب کاپا نیز برای تعیین میزان قابلیت اعتماد استفاده شد و میزان توافق کاپا برابر 

 درصد توافق بین داوران بود.

 ها یافته

سال و  12ده در پژوهش کنن های توصیفی نشان داد میانگین سنی متخصصان مشارکت یافته

کنندگان در این بخش دارای مدرک دکتری و  سال داشتند. همه مشارکت 45سابقه کاری 

 اند. نفر آقا بوده 5نفر خانم و  1

 کنندگان متخصص جمعیت شناختی مشارکت 1جدول 

 تحصیالت سابقه کار سن جنس کد

 دکتری 20 21 آقا 4

 دکتری 50 25 خانم 5

 دکتری 54 24 آقا 2

 دکتری 41 18 خانم 1

 دکتری 45 12 خانم 2

 دکتری 42 16 خانم 6

 48 19 نیانگیم
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گردد میانگین سن و سابقه کار متخصصانی که در مصاحبه  طور که مشاهده می همان

 اند. نفر خانم بوده 1نفر از آنان آقا و  5سال است و  48و  19شرکت داشتند به ترتیب 

گردد پس از کدگذاری و تحلیل داده  می مالحظه 5طور که در جدول  همان

مضمون فرعی شناسایی  22مضمون اصلی و  8، های صورت گرفته با متخصصین مصاحبه

، شخصیتی، اخالقی، ارتباطی، ظاهری، های عمومی شد. مضامین اصلی شامل صالحیت

های تخصصی در مشاوره  های مربوط به فنون رهنمودی و انگیزشی و صالحیت صالحیت

 طالق است. زوجی و

 ای مشاوران طالق از نگاه متخصصان های حرفه صالحیت 2جدول 

 ردیف مضمون اصلی مضامین فرعی

 خالقیت

 4 صالحیت عمومی

 تشخیص دقیق

 تسلط روی مدل درمانی

 ارجاع

 های آموزشی طی کردن دوره

 کارورزی با سوپروایزر دارای صالحیت

 دانش و آگاهی

 تجربهمهارت و 

 موقع مداخله به

 صالحیت فرهنگی

 ای جهت کاهش فرسودگی راهبرد مقابله

 مدیریت جلسه

 ظاهر آرام

 5 صالحیت ظاهری
 سن باال

 جذبه و قاطعیت

 پوشش آراسته

 قدرت کالمی باال

 مهارت ارتباط اولیه 2 صالحیت ارتباطی

 درک و همدلی
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 ردیف مضمون اصلی مضامین فرعی

 گوش دادن فعال

 پذیرش

 عدم تعصب و قضاوت

 بازخورد

 رازداری

 1 ای صالحیت اخالق حرفه
 تعهد

 لزوم حفظ اطالعات شخصی

 آگاهی به اصول اخالقی

 صبر

 2 های شخصیتی صالحیت

 مدیریت هیجان

 آوری تاب

 داری خویشتن

 تمایزیافتگی

 خودیاری

 خودآگاهی

 گیری مهارت تصمیم

 کنترل بر خطای شناختی

 سالمت روان

 سازگاری باال

 پختگی شخصیت

 آرام کردن مراجع

 6 مربوط به فنون رهنمودی  صالحیت
 مهارت حل مسئله

 مربیگری هیجانی

 تأکید روی نقاط قوت و مثبت نگری

 قصد متناقض

 1 صالحیت مربوط به فنون انگیزشی ایجاد انگیزه
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 ردیف مضمون اصلی مضامین فرعی

 انگیزشیمصاحبه 

 سؤاالت معجزه یا استشنا

 نگرش تثبیت ازدواج

 8 های تخصصی در مشاوره زوجی و طالق صالحیت

 عدم اتحاد با یکی از زوجین

 ارتباط با سیستم حقوقی

 تشکیل جلسات فردی در صورت نیاز

 توانایی مداخله در بحران خانواده

نفر از کسانی که در فرایند مشاوره قبل از  8پژوهش با های  آوری داده در ادامه فرایند جمع

کدگذاری گردید و ، سازی ها پیاده طالق شرکت کرده بودند مصاحبه شد و سپس مصاحبه

 آید. مضامین اصلی و فرعی آن استخراج شد که در ادامه می

 کنندگان در مصاحبه با متقاضیان طالق جمعیت شناختی مشارکت 1جدول 

 سن جنس کد
زندگی مدت 

 مشترک

تعداد 

 فرزند

علت درخواست 

 طالق
 تحصیالت شغل

 لیسانس دار خانه های شخصیتی تفاوت 4 40 21 خانم 4

 دیپلم فروشنده اعتیاد 0 1 24 خانم 5

 لیسانس کارمند دخالت اطرافیان 4 44 21 آقا 2

 دیپلم دار خانه اعتیاد 0 4 56 خانم 1

 دیپلم فوق دار خانه خیانت 4 6 55 خانم 2

 لیسانس کارمند خیانت 2 46 16 آقا 6

 لیسانس آزاد مندی عدم عالقه 4 6 21 آقا 1

 لیسانس دار خانه دخالت اطرافیان 4 2 51 خانم 8

 2/1 1/24 میانگین
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 2/1زمان زندگی مشترک ایشان  سال و میانگین مدت 1/24شوندگان  میانگین سن مصاحبه

سال از اقدام به طالق توافقی آنان گذشته است. الزم به  4/4طور متوسط  سال است و به

 اند. کنندگان طی فرایند مشاوره سازش نموده نفر از مشارکت 5ذکر است 

 مضمون فرعی استخراج شد. 14مضمون اصلی و  6طبق کدگذاری صورت گرفته 

 ای مشاوران طالق از نگاه متقاضیان طالق های حرفه صالحیت 9جدول 

 ردیف مون اصلیمض مضامین فرعی

 سن باال و تجربه

 4 صالحیت ظاهری )اولیه(
 ظاهر ساده

 آراستگی ظاهر

 جذبه

 احترام

 5 صالحیت ارتباطی

 مهارت ارتباط اولیه

 مهارت برقراری ارتباط

 المثل )برای تفهیم بهتر( استفاده از استعاره و ضرب

 عدم پرسش زیاد

 درک و همدلی

 فعالگوش دادن 

 طوالنی نکردن فرایند مشاوره )جهت درک مراجعان(

 توجه فعال در جلسه

 رازداری

 2 ای صالحیت اخالق حرفه

 جلب اعتماد

 اهمیت به زمان جلسات

 پیگیری جلسات

 حل مشکل و نه دامن زدن آن

 پرانرژی بودن

 1 صالحیت شخصیتی
 تحمل باال

 آرامش و صبوری

 و مدیریت شرایطکنترل 
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 ردیف مون اصلیمض مضامین فرعی

 حل نشان دادن انتظار راهنمایی و راه

 2 مربوط به فنون رهنمودی  صالحیت

 آرام کردن و فرونشاندن خشم

 متقاعد کردن برای مشاوره فردی

 آگاهی دادن به نقاط ضعف

 کمک به کاهش اضطراب

 آموزش مهارت ارتباطی

 آموزش کنترل خشم

 های شناختی تکنیکاستفاده از 

 عدم تشویق به طالق

های تخصصی در مشاوره  صالحیت

 زوجی و طالق
6 

 عدم اتحاد با یکی از زوجین

 داشتن اطالعات حقوقی

 توجه به فرزندان

 انتظار نگاه غیر جنسیتی

 راهنمایی در مورد سازگاری پس از طالق

 تأهل داشتن

 عدم پافشاری در سازش

 تر کردن فرایند جلسات کوتاه

 لزوم پیاپی بودن جلسات و عدم وقفه

 ای های هسته برقراری ارتباط با خانواده

کنندگان پس از طی فرایند مشاوره قبل از طالق سازش کرده بود و به  یکی از مشارکت

طالق شوندگان در زمان اجرای مصاحبه  ادامه زندگی مشترک برگشته بود و بقیه مصاحبه

کنندگان به بیان تجربیات مثبت یا منفی خود  ذکر است برخی از مشارکت گرفته بودند. قابل

از جلسات مشاوره قبل طالق پرداختند و برخی بیشتر انتظارات خود از مشاور و آنچه باید 

 وجود داشته باشد را بیان کردند.
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صورت گرفته الگوی های  با توجه به مضامین اصلی و فرعی موجود در محتوای مصاحبه

 ای مشاوران طالق تدوین شد. آموزشی صالحیت حرفه

 
 

 ای مشاوران طالق . مدل صالحیت حرفه1شکل 

مشاوره رهنمودی  هایمهارت

 و انگیزشی

آموزش مدیریت خشم، مهارت 

حل مساله، مثبت نگری، قصد 

راه حل مدار،  سؤاالتمتناقض و 

ی شناختی، مصاحبه هاکیتکن

 انگیزشی

 یاحرفهی اخالق هامهارت

 تعهدجلب اعتماد، رازداری، 

مشاوره  های تخصصیمهارت

 طالق

نگرش مثبت به ادامه زندگی 

مشترک، عدم ائتالف با یکی از 

زوجین، ارتباط با سیستم 

های مداخله در حقوقی، مهارت

سازگاری  به بحران خانواده، نگاه

 پس از طالق، توجه به فرزندان

 ایارزیابی مداوم از صالحیت حرفه

 

 ضمن کارتداوم تجارب آموزشی در 

 های ضمن خدمتبرگزاری دوره

برگزاری جلسات دوهفتگی انتقال تجارب بین 

 مشاوران

 (2ی بنیادین )هاتیصالح

صبر، تاب آوری، ) شخصیتی -

خویشتن داری، تمایز یافتگی، پختگی، 

 خودآگاهی، پرانرژی، سالمت روان(

 تعهد، رازداری، آگاهی اخالقی: -

 

 های ارتباطیمهارت آموزش

مهارت ارتباط اولیه، قدرت کالمی 

گری زیاد، احترام، باال، عدم پرسش

 رابطه حسنه

 ارتباط با دنیای پدیداری 

درک و گوش دادن فعال، پذیرش، 

 تعصب و قضاوتعدم

 های عمومیآموزش صالحیت

تشخیص دقیق، ارجاع، مداخله 

به موقع، مدیریت جلسه، اصول 

کاهش فرسودگی، تسلط در مدل 

های آموزشی، دوره درمانی،

 صالحیت چندفرهنگی

 ای:آموزش صالحیت حرفه

 های مشاوره زوجیصالحیت

 )گام دوم( 

 

 ای:آموزش صالحیت حرفه

 های مهارتیصالحیت

 )گام اول(

 

 (*1ی بنیادین )هاتیصالح

 (سن، تأهل) شرایط زندگی فردی -

 آراستگی، جذبه، سادگی() ظاهری -

حداقل فوق لیسانس، طی ) دانش -

 ی آموزشی، کارورزی(هادورهکردن 

 

های پیش از آموزش ضرورت

 مشاوران: انتخاب صحیح
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 گیری بحث و نتیجه

ای مشاوران طالق  های حرفه این پژوهش باهدف طراحی الگوی آموزشی صالحیت

های نیمه ساختاریافته  کیفی پس از تحلیل مصاحبهشده است. نتایج این پژوهش  انجام

ای مشاوران طالق شد. در ادامه به تحلیل  های حرفه موجب طراحی مدل آموزشی صالحیت

ای مشاوران طالق  های حرفه پردازیم. در پاسخ به سؤال اول پژوهش )صالحیت ها می یافته

دهد  ها نشان می مصاحبه های حاصل از بر مبنای نظر متخصصان چگونه است؟( تحلیل داده

سال و میانگین سابقه کار  19که میانگین سن متخصصانی که در مصاحبه شرکت داشتند 

نفر از متخصصان مورد مصاحبه قرار گرفتند که دو نفر از  6سال است. درمجموع  48آنان 

 نفر دیگر خانم بودند. 1آنان آقا و 

مضمون  8، فته با متخصصینهای صورت گر پس از کدگذاری و تحلیل داده مصاحبه

شده از متخصصان در قالب  مضمون فرعی شناسایی شد. مضامین مصاحبه انجام 25اصلی و 

، دو گروه مضامین اصلی و مضامین فرعی است که مضامین اصلی شامل صالحیت عمومی

، شخصیتی  صالحیت، ای اخالق حرفه  صالحیت، ارتباطی  صالحیت، ظاهری  صالحیت

های تخصصی در مشاوره  به فنون رهنمودی و انگیزشی و صالحیت مربوط  صالحیت

 موارد ذیل است. زوجی و طالق است. مضامین فرعی نیز شامل

طی ، ارجاع، تسلط روی مدل درمانی، تشخیص دقیق، . صالحیت عمومی )خالقیت4

آگاهی، دانش و ، کارورزی با سوپروایزر دارای صالحیت، های آموزشی کردن دوره

ای جهت کاهش  راهبرد مقابله، صالحیت فرهنگی، موقع مداخله به، تجربهمهارت و 

که برقراری رابطه  توان گفت ازآنجایی مدیریت جلسه(. در تبیین این یافته می، فرسودگی

درمانی در جلسات مشاوره طالق به علت اجباری بودن فرایند گاهی دشوار است الزم 

ها  قانه گامی در جهت کاهش این دشواریهای خال است مشاوران با استفاده از تکنیک

( یکی از اشتباهات درمانگران 4280بردارند. فقدان خالقیت در مشاوره از نگاه سلیمی )

(. 5005، 4کند )مرای و راتر کارگیری فنون خالقانه فرایند مشاوره را تسریع می است. به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Murray, P. E, & Rotter, J. C. 
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، ترجمه قربان پور، 5041ها در مورد اهمیت تشخیص دقیق با نظر اسپری و کارلسون ) یافته

(؛ فیرس و تیموتی 5042) 4(؛ ومپولد4294، ؛ ترجمه سیدمحمدی5042کوری )، (4100

؛ ترجمه براتی و 5002( وسامرز فلناگان و سامرزفلناگان )4292، ؛ ترجمه فیروزبخت4991)

تواند به درمانگران در  افزایی می ( همسو است. کسب دانش و دانش4289، همکاران

های جدید علمی کمک کند و به  ر مورد تغییرات محتمل در قوانین و نیز یافتهیادگیری د

های اخالقی در طول فرآیند مشاوره  همان نسبت در رسیدگی به تنگناها و پیچیدگی

های بالینی  (. کسب تخصص مستلزم مهارت5045، رسان باشد )کارنی و مک کارن یاری

دادن همدالنه و توانایی برقراری اتحاد گوش دادن و پاسخ ، عمومی در مصاحبه تشخیصی

؛ ترجمه قربان 5042، ویژه در مواجهه با مراجعان دشوار است )اسپری وکارلسون درمانی به

، ای تجارب حرفه، ( معتقدند سابقه شخصی مشاور5044) 5گلسو و هامل، (. هیز4100، پور

کند.  ارزی ایفا میدهی به روند مشاوره نقش ب های بالینی در شکل دانش نظری و مهارت

، آنسیز، (5040) 2های سوانک و کارورزی در پژوهش آگاهیروزرسانی دانش و  اهمیت به

، و شریفی آبادی شفیعفرد و  ایدوکانه؛ نقل از 5000) 2بالچر، (5008) 1زیمانسکی و لدنی

، کاسپر، (4291، ؛ ترجمه فیضی5042(؛ ومپولد )4291) آبادی شفیع(؛ 4284(؛ شاملو )4281

( 4292، ؛ ترجمه شریعتمدار5001سامرز فلناگان )، ( و سامرزفلناگان5001) 6برگر و هاتل

جویان  های درمان باارزشها آن های ذکر شده است. اگر مشاوران بخواهند مداخله

های فرهنگی حساس باشند. نقش  التزام اخالقی دارند که نسبت به تفاوت، هماهنگ باشد

-آن جویان کمک کند تصمیماتی بگیرند که با نگرش خود ندرمانگر این است که به درما

های او تبعیت کنند. تنوع  را متقاعد سازد که از ارزشها آن مطابقت داشته باشند نه اینکهها 

(. ازنظر 4294، ؛ ترجمه سیدمحمدی5042، ای دوطرفه است )کوری رابطه درمانی جاده
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بر  تأثیرگذاروران بر عوامل مشترک مشا آگاهیتسلط و ، طرفداران دیدگاه عوامل مشترک

های  ویژگی، انگیزه و پشتکار(، های مراجعین )امید ویژگی، فرایند درمان نظیر رابطه درمانی

سازوکارهای غیراختصاصی تغییر ، قوه توجه(، انتظار، تسلط بر فرایند درمان، مشاوران )امید

های مشاوران در فرایند مشاوره و  ها و بایسته از ضرورت، کننده و متغیرهای میانجی و تعدیل

، ؛ نقل از چوپانی و کرمی5041، آید )وانگ و همکاران حساب می موفقیت درمانی به

موقع عمل  (. دو نوع ناتوانی در مشاوران طالق خیلی اهمیت دارد. یک ناتوانی در به4298

خیلی ، گیرد طی مشاوره مهارت متوقف کردن فرایند کردن است. وقتی اختالفات باال می

موقع مداخله کند و اجازه ندهد جلسات مشاوره طالق  اهمیت دارد و مشاور باید بتواند به

ها مداخالت  موقع داشته باشد. دسته اول ناتوانی باشد مداخله بهها آن ادامه زندگی

که به تأخیر نیندازد تعجیل هم نکند  زودهنگام است یعنی مشاور باید بتواند در حین این

هایشان را بزنند تا جایی که به هم آسیب نزنند. پس مداخله  ه دهد حرفیعنی اجاز

ترجمه ، زودهنگام دسته اول است و مداخله دیرهنگام دسته دوم ناتوانی است )گالدینگ

توان گفت با توجه به بافت و فرهنگ  (. در مورد صالحیت چند فرهنگی می4290، بهاری

شرایط جغرافیایی و مهاجرپذیر بودن استان  متنوع در جمعیت استان سمنان که متأثر از

شود. کوماس  ازپیش احساس می است؛ اهمیت صالحیت چند فرهنگی مشاور طالق بیش

ای از فرهنگ و باور خاصی برخوردار است که  کند هر جامعه ( عنوان می5041) 4دیاز

جعی یک سری طوری که کار با هر مرا، کند تمامی ابعاد درمانی را از همان ابتدا متأثر می

طلبد که با فرهنگ آن جامعه نیز تعارض نداشته باشد. دیباواجاری  هایی را می صالحیت

های مورد  های چند فرهنگی مشاوران با صالحیت ( در پژوهشی نشان داد صالحیت4295)

( در مشاوره طالق بر اهمیت ارجاع و 5044) 5مولن و کلی، انتظار هماهنگ نیست. ریدلی

داشتند. درمانگر در صورت لزوم و یا احساس ناتوانی باید توان  تأکیدع دیگر مشاوره با مناب

اخوی و ، ؛ ترجمه احمدی5002، ارجاع زوج به درمانگر دیگر را داشته باشد )هاروی
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( در پژوهش خود رابطه صالحیت 5040) 4کموندورو و مکری، (. کوننو4292، رحیمی

ای مشاوران شغلی مدارس یونان با فرسودگی شغلی را بررسی کردند. نتایج مطالعه  حرفه

های مشاوره  آنان نشان داد بدبینی و فرسودگی عاطفی با عملکرد مؤثر در حوزه صالحیت

الحیت های ص رابطه منفی دارد لذا تالش برای کاهش فرسودگی شغلی جزئی از مالک

ای مشاوران است و با توجه به اینکه مشاوره درازمدت در حوزه طالق و خانواده طبق  حرفه

ضروری است مشاورین نسبت به این امر و ، مشاهدات پژوهشگر همراه با فرسودگی است

، سال تجربه بالینی 40( داشتن حداقل 5040) 5جلوگیری از آن آگاه باشند. اورهولسر

رشته درمانی را  داشتن پروانه تخصصی و کسب مدرک نهایی در یککارورزی پیشرفته یا 

های ذکر شده از دیگر  داند. با توجه به یافته های ضروری یک درمانگر می از صالحیت

عمومی برای   کننده صالحیت رسد از نگاه متخصصان مشارکت ها به نظر می پژوهش

 مشاورین طالق الزم و ضروری است.

پوشش آراسته(. در تبیین ، جذبه و قاطعیت، سن باال، ر آرام. صالحیت ظاهری )ظاه5

های جمعیت شناختی مشاور از قبیل وضعیت ظاهری و  توان ذکر کرد ویژگی این یافته می

تواند  تجارب شغلی و رشته تحصیلی می، سن و جنس، ملیت، مذهب، وضعیت تأهل، بدنی

، ؛ گیبسون و میشل4284، حسینیدر هدایت فرایند مشاوره موفق نقش مؤثری داشته باشد )

( معتقد است 4282(. ساعتچی )4281، آبادی و شریفی شفیع، فرد ایدوکانهنقل از  4990

هایی مثل دارا بودن حداقل دانشنامه  ویژگی، های شخصیتی یک مشاور عالوه بر ویژگی

حداقل داشتن ، مشاوره، ی بالینیشناسروانهای  دریکی از رشته ارشد کارشناسیدکتری یا 

داشتن شرایط ظاهری مرتب و آراسته و ، درمانی سال سابقه کار درزمینه مشاوره و روان 2

ای او نقش بسزایی داشته  تواند در موفقیت شغلی و حرفه سال می 20دارا بودن سن باالی 

( معتقد است درمان 4298، ؛ ترجمه علینقی5002باشد. در مورد قاطعیت مشاور سیمینگتن )

قدر کافی مقتدر و قوی نیست یا بدتر از آن خبر ندارد  د چون درمانگر بهخور شکست می

کشد. درمانگر باید احساسات قوی را در مراجع بیدار  که مراجع درمان را به مخاطره می
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ای در مورد  های قبلی یافته کرده و ترس و بزدلی را به چالش بکشد. در پژوهش

رسد طبق نظر  حال به نظر می بااین، شدهای خاص ظاهری مشاورین طالق یافت ن ویژگی

سن باال و قاطعیت و پوشش آراسته منجر به ایجاد اعتماد در ، متخصصان ظاهر آرام

 بخشد. مشاوری را ارتقا می -تبع آن کیفیت ارتباطی مراجع متقاضیان طالق گشته و به

درک و ، های ارتباطی اولیه مهارت، . صالحیت ارتباطی )قدرت کالمی باال2 

بازخورد( در تبیین این یافته ، عدم تعصب و قضاوت، پذیرش، گوش دادن فعال، مدلیه

شده که درمان اثربخش ربط زیادی به  ها نوشته توان گفت بارها در متون و پژوهش می

تکنیک ندارد و بیشتر به کیفیت رابطه بستگی دارد و مشاور طالق مؤثر فردی است که 

در مراحل ابتدایی جلسه و برای برقراری خیابان  های بین فردی خوبی دارد و مهارت

گیری ارتباط مؤثر دارد. پرواضح است با توجه به  مشاوری سعی در شکل -دوطرفه مراجع

های پیش روی مشاور طالق  طرف و دشواری اهمیت موضوع طالق و پیامدهای آن ازیک

ها و  د دارای تنشاز طرف دیگر در زمینه برقراری رابطه مؤثر با متقاضیان طالق که خو

شود.  آموزش و نظارت بیشتر احساس می، لزوم حساسیت، های زیاد هستند آسیب

های ارتباطی پایه و اساس روابط انسانی است. همه مشاوران در هر نوع رابطه یاورانه  مهارت

های ارتباط مؤثر  های ارتباطی همدالنه را یاد بگیرند. اعتماد در اثر مهارت توانند مهارت می

راحتی از راهبردهای  آید و برای اینکه مشاور بتواند به در یک بافت همدالنه به وجود می

شناختی و رفتاری با دیگران رابطه ، متفاوت استفاده کند باید بتواند در سه سطح عاطفی

های ارتباطی از قبیل  ( مؤلفه5040(. سوانک )4288، ترجمه محمدخانی، برقرار کند )اوکان

عدم قضاوت را در ، گوش دادن، مواجهه، سؤال کردن، تمرکز، و همدلیدرک ، همخوانی

شده  بندی ( لیستی درجه5042) 4داند. کاپوزی و گراس ای مشاوران مؤثر می صالحیت حرفه

کنند که مواردی را  ای تعریف می های مشاوره خرد را برای یک مشاور حرفه از مهارت

رمانی برای دستیابی به نتایج مطلوب انجام های د شود که مشاور در حین مصاحبه شامل می

های اساسی گوش  ها شامل رفتارهای توجه داشتن و مهارت دهد بعضی از این مهارت می
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کیفیت ، ها ژست، توان موارد زیر را نام برد: تماس چشمی میها آن شود و ازجمله دادن می

، توجه به لحن کالم ،زبان بدن، شنونده فعال، هماهنگی رفتار کالمی و غیرکالمی، صدا

انعکاس دادن سکوت و... باید ذکر کرد که اهمیت این ، درک مطلب، سؤاالت باز و بسته

نقل از  4992مورگان )-ایوی و اسمیک، ها به ترتیب آورده شدنشان نیست. ایوی مهارت

، های کیفی ارتباط از قبیل همدلی اولیه و پیشرفته ( مؤلفه4288، ترجمه محمدخانی، اوکان

مواجهه و خلوص را برای مشاوران ، واسطه بودن بی، عینیت، گرمی، پذیرش، ترام مثبتاح

 دانند. مؤثر ضروری می

طور که ذکر شد اهمیت ارتباط مراجع و مشاور بر کسی پوشیده نیست و در  همان

؛ ترجمه 5042( ومپولد )5040سوانک )، (4299رضاپور و متقی )، های باباجانی پژوهش

ترجمه ، 5041اسپری و کارلسون )، (4992، 4به نقل از لینهان، 4990یلر )م، (4291، فیضی

 شده است. تأکید( بر آن 4288، اوکان )ترجمه محمدخانی، (4100، قربان پور

 ، آگاهیلزوم حفظ اطالعات شخصی، تعهد، ای )رازداری . صالحیت اخالق حرفه1

مراجع  -به اصول اخالقی(. نظر به اینکه در جریان مشاوره طالق بسیاری از تعامالت مشاور

در مورد موضوعات مربوط به حریم شخصی و خاص زوجین است دارا بودن این 

تبع آن پیامدهای مؤثرتر جریان مشاوره طالق  صالحیت منجر به اعتماد بیشتر مراجع و به

ای با پژوهش اریکسون و مک  اخالق حرفه  یت صالحیتها در مورد اهم شود. یافته می

های شخصیتی و رشد اخالقی در  نشان دادند ویژگیها ، آن( همسو است5006اولیف )

و همکاران  5کند. فلیمز بینی می واریانس موفقیت شغلی مشاوران را پیش، درصد 48حدود 

های نظامیان  های مشاوران را در طالق و تعارضات خانواد ( صالحیت حرفه5041)

های  آمریکایی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که در حوزه مشاوره دانش و مهارت

الزم برای درک و ارائه راهنمایی در چارچوب مالحظات فرهنگی و اخالقی این قشر 

-روان( یافتند بیشتر مشاوران و 4289رییسی و رحیمی )، اخوی، وجود ندارد. احمدی نوده

ای برخوردار هستند. ضوابط اخالقی  اخت خوبی نسبت به ضوابط اخالق حرفهان از شنشناس
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معموالً این ضوابط حداقل استانداردهای رفتار ، دامنه وسیعی دارد، درمانی مشاوره و روان

بین پیروی صرف از ، کند کند و از رفتارهای ممنوع جلوگیری می درمانگر را مشخص می

تفاوت زیادی ، نسبت به ضوابط اخالقی سطح باال نیزضوابط اخالقی و داشتن تعهد عملی 

، تعهدات اخالقی مستلزم عملکرد اخالقی است و ارتقاء معیارهای اخالقی، وجود دارد

پورناصح و ، نوری زاده، یابی به استانداردهای مطلوب رفتاری است )کیانی مستلزم دست

 (.4281، قدس میرحیدری

؛ ترجمه 5042ومپولد )، (5040سوانک )، (4291) آبادی شفیعاین یافته با نتایج  

ترجمه ، 5041اسپری و کارلسون )، (4992، به نقل از لینهان، 4990میلر )، (4291، فیضی

 ( همسو است.4299، قربان پور

، داری خویشتن، آوری تاب، مدیریت هیجان، . صالحیت شخصیتی )صبر2 

، کنترل بر خطای شناختی، گیری مهارت تصمیم، خودآگاهی، خودیاری، تمایزیافتگی

پختگی شخصیت(. در فرایند مشاوره طالق با توجه به ، سازگاری باال، سالمت روان

اجباری بودن فرایند و جو پرتنش بین زوجین متقاضی طالق و حتی خانواده اولیه آنان الزم 

، داری خویشتن، است مشاور از نظر شخصیتی توانایی مدیریت هیجان در شرایط حساس

( معتقدند 4299، ترجمه قربان پور، 5041... داشته باشد. اسپری و کارلسون )صبر و 

سادگی سازگاری  توانند به ی یادگیری می اند که ذاتاً و درنتیجه درمانگران مسلط افرادی

های  اگر درمانگر مهارت، حال عاطفی و توجه نسبت به نیازهای دیگران را نشان دهند. بااین

فرسا باشد. درمانگران  تواند توان چنین تمرکز متمرکزی می، ته باشدخود مراقبتی را نیاموخ

هیجانی و ، را در مراقبت از نیازهای معنویها آن اند و ها را آموخته مسلط این مهارت

قادرند طراوت و شور کار خود را از طریق ها آن کنند. درنتیجه جسمانی خویش لحاظ می

زهای خودشان حفظ کنند. در این مورد بالچر کارگیری تخصص خودشان در ارضای نیا به

، صداقت، گرایی عینیت، احترام، ( نیز معتقدند که همدلی5004( و برادلی و الدانی )5000)

خصوصیات یک مشاور کارآمد است.  ترین مهممواجهه ، اصالت، طبعی شوخ، شجاعت

درمانگر باید  استحکام هیجانی است. روان، درمانگر های روان ویژگی ترین مهمیکی از 
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بتواند منفور بودن و مورد اتهام و توهین قرار گرفتن را مدیریت کند. مراجعی که در 

وضعیت بحرانی قرار دارد نیاز دارد تا بتواند دست به چنین کارهایی بزند و بداند که متقابالً 

، فرد ایدوکانه(. 4298، ؛ ترجمه علینقی5002، موردحمله قرار نخواهد گرفت )سیمینگتن

نفر از مشاوران استان تهران نشان دادند  120( در پژوهش روی 4281آبادی و شریفی ) شفیع

نظام ارزشی ، های ذهنی و شناختی های شخصیتی مانند توانایی مشاوران موفق ازنظر ویژگی

شهرت و ، سالمت روانی، های کنار آمدن با مشکالت بردباری و شیوه، و اخالقی

ت جسمانی و وضعیت تحصیلی نسبت به مشاوران ناموفق سالم، های آراستگی مهارت

برتری دارند. در مورد اهمیت خودیاری نتایج مطالعات نشان داده است تحت مشاوره و 

جدا کردن مسائل خود از ، درمانی قرار گرفتن درمانگران در ارائه مشاوره اثربخش روان

گرفتن از  درس، نشده های شخصی حل جو و رسیدگی به تعارض مسائل درمان

های  کشف دفاع و مقاومت، درمانگر خود و آشنا شدن با شیوه ارتباط برقرار کردن او روان

یادگرفتن نحوه مشاوره و ، ایجاد مهارت در درمانگر برای شناسایی انتقال متقابل، خود

ارزیابی انگیزه شخصی ورود به حرفه ، جویان درمانگر مفید شدن برای درمان، درمانی روان

از مسائل و مشکالت شخصی و  ، آگاهیاز انتقال و انتقال متقابل آگاهیافزایش ، مشاوره

گوش دهی و ، ای تحول و رشد فردی و حرفه، افزایش خودآگاهی، ها حل برخی از آن

، به دست آوردن الگویی برای فعالیت درمانی، جو های مؤثر و کارا به درمان ارائه پاسخ

و اعمال و حرکات آشکار و مستقیم با تلویحی و پوشیده  ها حساس بودن نسبت به گفته

(. اگر 4289، آبادی مؤثر و سودمند است )نقل از خاکپور و شفیعها آن جو و همانند درمان

وضوح ذهن مراجع را از ذهن خود متمایز کند  تواند به می، درمانگر خود را خوب بشناسد

ن این یافته با نتایج اسپری و کارلسون چنی (. هم4298، ؛ ترجمه علینقی5002، )سیمینگتن

، (5040سوانک )، (4291، ؛ ترجمه فیضی5042ومپولد )، (4299، ترجمه قربان پور، 5041)

، (5002یالوم )، (5040سمبای و مادوکس )، (5044گلسو و هامل )، هیز، (5002آستین )

 5کتل و لویز، (5002) 4مونتوگومری و کوتلر، (4298، ؛ ترجمه علینقی5002سیمینگتن )
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 آبادی ، شفیع(4282ساعتچی )، (4294، ؛ ترجمه سید محمدی5042کوری )، (5006)

میلر ، (4294، ترجمه سیدمحمدی، 5042کوری )، (4289) آبادی شفیعخاکپور و ، (4291)

 ( همسو است.4992، به نقل از لینهان، 4990)

، مهارت حل مسئله، های مربوط به فنون رهنمودی )آرام کردن مراجع . صالحیت6

توان  قصد متناقض(. در تبیین می، روی نقاط قوت و مثبت نگری ، تأکیدمربیگری هیجانی

خصوص مربیگری  دانش الزم در مورد حل اختالفات به، مذاکره، گفت مهارت حل مسئله

پذیری از بیان هیجانات ناسالم  و آسیب ، آگاهیهیجانی یعنی تشویق به بیان هیجانات

، دارد. مداخله مؤثر مستلزم گوش دادن فعال و حساس و مسئوالنه است اهمیت زیادی

مشاور طالق باید توانمندی را تشخیص دهد و بازخورد دهد تا جریان جلسه منفی نباشد و 

های  کند. یکی از مهارت روی نقاط قوت دو طرف فضای جلسه را تلطیف می تأکیدسپس 

چه پتانسیل مثبت بین زوجین و خانواده است و مشاوره طالق توانمندی در استفاده از هر آن

تر کند. درواقع تمرکز بر  تر کردن آن است تا فضای جلسه را مثبت بیرون کشیدن و پررنگ

ی زوجین و هدایت ذهن زوجین به این سمت در مشاوره  مثبت اندیشی درگذشته و آینده

 طالق خیلی اهمیت دارد.

کند تا خشم  یده مراجعش را تشویق میدر جریان مشاوره طالق درمانگر آموزش ند

شود.  خود را در جلسات نسبت به همسرش ابراز کند و در این میان منبع حمایت بیمار می

این است که بهتر است هیجانات بیرون ، شود دلیلی که عموماً برای چنین رفتاری ارائه می

درمانگر نیز ، اجتناب وصف شده آمده و عیان شوند. در اغلب مواقع جدایی غیرقابل

، طرف ماجرا حمایت کند )سیمینگتن بایست در طول این دوران پرمخاطره ازیک می

(. افراد گرفتار مشکالت هیجانی و عاطفی )مثل متقاضیان 4298، ؛ ترجمه علینقی5002

اما درمان ، طالق( در حالت استیصال و رنج فراوان ممکن است به هر شخصی متوسل شوند

پذیر است که  توسط افرادی امکان، مشکالت پیچیده و دشوار صحیح این نوع مسائل و

درمانی را دارا بوده  های الزم در روان بینش و روش، دانش، عالوه بر تبحر و مهارت کافی

تواند خطرناک باشد  و در این زمینه تخصص داشته باشند؛ در غیر این صورت مشاوره می
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کند. بدین ترتیب  گرایی را ترغیب می تنوعپذیری و  (. مشاوران مؤثر انعطاف4284، )شاملو

ای مؤثر را یاد بگیرند و بکار  توانند انواع گوناگون راهبردهای مداخله که مشاوران می

چنین انواع گوناگونی از رویکردها و راهبردهای مؤثر را شناسایی و با همدیگر  ببندند. هم

های منفی  نماید تا بر جنبه می دتأکیهای مثبت زندگی مراجع  کند. بیشتر بر جنبه تلفیق می

 (.4288، ترجمه محمدخانی، آن )اوکان

های سوانک  های رهنمودی در مشاوره طالق در این پژوهش با یافته بر روش تأکید

، ؛ ترجمه فیضی5042ومپولد )، (5044مولن و کلی )، ریدلی، (5000بالچر )، (5040)

اوکان ، (4285بیرشک و متقی پور ) ،بیان زاده، (4289آبادی ) خاکپور و شفیع، (4291

اسپری و کارلسون ، (4992، به نقل از لینهان، 4990میلر )، (4288، )ترجمه محمدخانی

 ( همسو است.4299، ترجمه قربان پور، 5041)

سؤاالت ، مصاحبه انگیزشی، . صالحیت مربوط به فنون انگیزشی )ایجاد انگیزه1

 معجزه یا استشنا(

به  کننده مراجعهنظر به اجباری بودن مشاوره طالق توافقی و مقاومت زیاد در زوجین 

های درمان  موقع از مصاحبه انگیزشی و تکنیک مراکز مداخله در بحران استفاده کردن به

 حل راههای مورد انتظار متخصصان است. رویکرد  مدار یکی دیگر از صالحیت حل راه

های  شوند و انسان شنیده میها آن دهد که ین میمدار این احساس را به مراجع

توانند با درک  چنین بر این فرض استوار است که مراجعان می فردی هستند. هم منحصربه

شان را تغییر دهند  مدار زندگی حل راههای ممکن آن از طریق سؤاالت  حل مشکالت و راه

( 4294بهرامی و شاه سیاه )اعتمادی و ، (. در همین راستا داودی5045، 4)دیجانگ و برگ

مدار در کاهش گرایش به طالق زنان و مردان  حل راهمدت  نشان دادند رویکرد کوتاه

درمانی  ( نشان دادند زوج4100چنین بهبهانی و ذوالفقاری ) مستعد طالق مؤثر است. هم

پذیری شناختی زوجین متقاضی طالق مؤثر است. سؤاالت معجزه و  مدار بر انعطاف حل راه

استثنا در مثبت شدن فضای جلسات مشاوره و ایجاد انگیزه مؤثر است. یکی از دالیلی که 
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خورد فضای منفی این مشاوره و عدم مدیریت این فضا و بیرون  مشاوره طالق شکست می

( در پژوهش خود نتیجه گرفت 4299های مثبت زندگی زوجین است. فهلی ) نکشیدن جنبه

برای مشاوره تعارضات زناشویی و کاهش گرایش به طالق های ایجاد انگیزه  یکی از راه

بخشی است. با کاربست  آگاهیزنان متقاضی طالق توجه دادن آنان به پیامدهای طالق و 

شود و فرصتی پیدا  برخی از اصول مصاحبه انگیزشی از مقاومت مراجعین کاسته می

معتمدی ، فرحبخش، . فهلیکنند یشیاند ، چارهتر به مشکالت خود کنند تا با نگاه عمیق می

( در پژوهشی مقیاس انگیزه مشاوره تعارضات زناشویی در زنان در 4299و کاظمیان )

تدوین نمودند و نتیجه گرفتند زنان در  4نظریه انگیزشی وروم بر اساسآستانه طالق را 

نانی از ز، ابزار و ارزش را از جلسه مشاوره انتظار دارند، آستانه طالق که سه عامل انتظار

توانند از خدمات مشاوره برای حل  بهتر می، هستند بهره یبهای انگیزشی  که از این مؤلفه

 تعارضات زناشویی بهره ببرند.

عدم اتحاد ، تخصصی در مشاوره زوجی و طالق )نگرش تثبیت ازدواج  . صالحیت8

توانایی ، تشکیل جلسات فردی در صورت نیاز، ارتباط با سیستم حقوقی، با یکی از زوجین

 باشند. مداخله در بحران خانواده( می

کننده نگرش مشاور طالق باید تثبیت ازدواج باشد  از نگاه بیشتر متخصصان مشارکت

ای قابل تبیین است اما با نظر هاروی  نه تشویق به طالق که این امر با توجه به اهداف مشاوره

ها قربانی سوءاستفاده یا  زوجطرفی در مواقعی که یکی از  سو است. حفظ بی ( ناهم5002)

خشونت باشد کاری بسیار دشوار است. درمانگر باید مراقب باشد هر یک از طرفین طالق 

نگذارند  تأثیربا فرافکنی خشم و قضاوت شخصی خویش بر تصمیم طالق یا جدایی 

(. این یافته با نتیجه پژوهش 4292، اخوی و رحیمی، ؛ ترجمه احمدی5002، )هاروی

( در مورد 5044مولن و کلی )، ریدلی، (4298رحیمیان بوگر و طالع پسند )، صفارزاده

ها و مدیریت بحران همسو است. برخی  همکاری با سایر سیستم، اهمیت اتحاد مناسب

دانند. این بحران حادثه یا شرایطی است که در آن  طالق را یک بحران می، درمانگران
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های موجود فراتر از  حل و سازگاری و راه چیز از توانش خارج کند همه شخص احساس می

، اخوی و رحیمی، ؛ ترجمه احمدی5002، نقل از هاروی، 5005، ظرفیت او است )گرانولد

، مسئولیتی بی، مصرف الکل، با طالق از قبیل خشونت زمان هم(. مطمئناً اتفاقات 4292

ی در افراد ورشکستگی و یا مشکالت واکنشی فرزندان ممکن است نگران شدید و آشفتگ

های مدیریت  کارگیری تکنیک را در پی داشته باشد؛ بنابراین امکان نیاز فوری برای به

شود.  بحران و برنامه مداخله جهت تضمین سالمتی و آسایش اعضای خانواده احساس می

ای و کمک به  حقوقی مشاور طالق به وی در قدم برداشتن در راه اهداف مشاوره آگاهی

کند. در مورد تشکیل جلسات فردی مشاور  تر کمک می آگاهانه زوجین جهت تصمیم

گیری بهتر کار  صورت انفرادی با یکی از زوجین جهت تصمیم طالق گاهی الزم است به

صراحت در  کند و در این صورت الزم است مشاور ضمن ایجاد حس اعتماد در مراجع به

سو یانگ و  ای ناهم دریافته مورد قوانین و مسئله رازداری در این جلسات صحبت نماید.

( در این زمینه از جلسات انفرادی طرفداری 4295، ؛ ترجمه نظری و همکاران5001النگ )

تواند رازداری را با مشکل مواجه سازد و فراموش شود که  کنند و معتقدند این کار می نمی

 زوج مراجع است.

تجربه زیسته خویش زوجین متقاضی طالق بر مبنای در پاسخ به سؤال دوم پژوهش )

دهد که  ها نشان می چه انتظاراتی از مشاوران طالق دارند؟( نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه

نفر از کسانی که در فرایند مشاوره قبل از طالق شرکت کرده بودند به این منظور مورد  8

گی زمان زند سال و میانگین مدت 1/24شوندگان  مصاحبه قرار گرفتند میانگین سن مصاحبه

سال از اقدام به طالق توافقی آنان  4/4طور متوسط  سال است و به 2/1مشترک ایشان 

کنندگان طی فرایند مشاوره  نفر از مشارکت 5گذشته است. همچنین الزم به ذکر است 

انتظارات منظور ارزیابی  گرفته با مراجعین طالق به صورت بهاند. طی مصاح سازش نموده

مضمون فرعی استخراج شد که به شرح ذیل  14مضمون اصلی و  6آنان از مشاوران طالق 

 است:
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: جذبه(، آراستگی ظاهر، ظاهر ساده، صالحیت ظاهری )سن باال و با تجربه بودن. 4

رسد صالحیت ظاهری از نظر متقاضیان طالق منجر به ایجاد اعتماد در فعالیت  به نظر می

های جمعیت  پژوهشگران معتقدند ویژگیشود کما اینکه  ای و ارتباط مؤثر می حرفه

سن و ، ملیت، مذهب، وضعیت تا هل، شناختی مشاور از قبیل وضعیت ظاهری و بدنی

تواند در هدایت فرایند مشاوره موفق نقش  تجارب شغلی و رشته تحصیلی می، جنس

، فرد ایدوکانهنقل از  4990، ؛ گیبسون و میشل4284، مؤثری داشته باشد )حسینی

(. 4299، ؛ ترجمه قربان پور5041، ؛ اسپری و کارلسون4281، آبادی و شریفی شفیع

هایی مثل  ویژگی، های شخصیتی یک مشاور ( معتقد است عالوه بر ویژگی4282ساعتچی )

ی شناسروانهای  دریکی از رشته ارشد کارشناسیدارا بودن حداقل دانشنامه دکتری یا 

داشتن ، درمانی ال سابقه کار درزمینه مشاوره و روانس 2داشتن حداقل ، مشاوره، بالینی

تواند در موفقیت شغلی و  سال می 20شرایط ظاهری مرتب و آراسته و دارا بودن سن باالی 

ای را متخصصی  ( درمانگر حرفه5040ای او نقش بسزایی داشته باشد. اورهولسر ) حرفه

-روانیا انجام درمان  شناختینرواآزمون ، داند که از طریق ارزیابی مستقیم بالینی می

چندین سال تجربه اندوخته است؛ اما از طرف دیگر شواهد کمی در خصوص شناختی، 

؛ 5042، ؛ باج و همکاران5001، تر وجود دارد )باتلر و همکاران برتری درمانگران باتجربه

؛ اوکیشی و 5008، نامی و همکاران ؛ می5042، ویسکلوکی و ومپولند، اسمیت، السکا

 (.4299، ؛ نقل از پورشریفی5002، ؛ ومپولد و براون5002، همکاران

استفاده ، مهارت برقراری ارتباط، مهارت ارتباط اولیه، صالحیت ارتباطی )احترام. 5

گوش دادن ، درک و همدلی، عدم پرسش زیاد، المثل )برای تفهیم بهتر( از استعاره و ضرب

 توجه فعال در جلسه(، رک مراجعان(طوالنی نکردن فرایند مشاوره )جهت د، فعال

ها هستند: خوب و  و سطح باالیی از مهارت  ای پیچیده درمانگران مؤثر دارای مجموعه

های خودشان را خوب و متناسب و  فهمند؛ هیجان زنند؛ دیگران را خوب می روان حرف می

تمرکز دهند؛ گرم و پذیرا هستند؛ همدلی دارند و روی دیگران خوب  متعادل بروز می

ها حرکت به سمت  گیری بنیادی انسان (. رابطه مداری یعنی جهت5042، کنند )ومپولد می
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ها( است.  گیری اولیه افراد حرکت به سمت اشیاء )ابژه در مقابل جهت، دیگران است

شان در  پیوندهای دلبستگی و نیز کشیده شدن به سمت دیگران و مضامین زندگی

، ترجمه قربان پور، 5041، اند )اسپری و کارلسون وریشدن به درمانگر مسلط ضر تبدیل

( معتقدند استفاده از 4295، ؛ ترجمه نظری و همکاران5001(. یانگ و النگ )4299

ازآن شیوه مهمی برای خلق  های پس تصویرسازی ذهنی و پرسش، المثل ضرب، استعاره

اور با استفاده از آن به شوند و مش هایی است که به خودآگاهی بیشتر و تغییر منجر می تجربه

چنین در تبیین  شان را بشناسند. هم کند تا استعداد و قابلیت فردی و زوجی زوج کمک می

تحصیالت و فرهنگ ، توان ذکر کرد با توجه به حضور مراجعین با تنوع باال از نظر سن می

اط و برقراری ارتب، در صورت برخورداری مشاور از این مهارت، در جلسات مشاوره طالق

های ارتباطی یک مشاور شامل توانایی  کند. مهارت نفوذ کالم مشاور افزایش پیدا می

های کالمی و غیرکالمی و گوش دادن فعال به این دو نوع پیام در  دریافت و درک پیام

سازد دو مرحله اصلی  های همه مشاوران را قادر می یک بافت همدالنه است. این مهارت

کارگیری  شت سر بگذارند: مرحله برقراری رابطه و مرحله بهمشاوره را با موفقیت پ

( نشان داد عملکرد 4292(. حیدری بافقی )4288، ترجمه محمدخانی، راهبردها )اوکان

های ارتباطی ارتباط مثبت معنادار و با  شناسی و مهارت وظیفه، گرایی شغلی مشاوران با برون

، های ارتباطی معنادار دارد. از بین مهارتروان رنجوری و باورهای غیرمنطقی رابطه منفی 

( نشان 5046) 4بینی عملکرد شغلی مشاوران دارد. مور مهارت کالمی نقش بیشتری در پیش

شود.  داد طوالنی شدن فرایند طالق باعث ابهام و پیچیدگی در مرزهای زناشویی می

الق به تمایل ( در پژوهشی نشان دادند طوالنی شدن فرایند ط4292میرساردو و هاشمی )

نقصان در ، زنان به استفاده از ارتباطات غیر مشروع برای سرعت بخشیدن به فرایند طالق

 شود. ایفای نقش مادری و انزوای اجتماعی آنان منجر می
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، (4992، به نقل از لینهان، 4990میلر )، (5040های سوانک ) ها با یافته این یافته

، (4299، ترجمه قربان پور، 5041کارلسون )اسپری و ، (5042رونستاد و اسکوهولت )

 ( همسو است.4291، ؛ ترجمه فیضی5042ومپولد )، (4299رضاپور و متقی )، باباجانی

، اهمیت به زمان جلسات، جلب اعتماد، ای )رازداری . صالحیت اخالق حرفه2

تان حل مشکل و نه دامن زدن به آن( با توجه به اینکه پژوهش در بافت اس، پیگیری جلسات

سکونت در شهرهای کوچک و ، کنندگان توان گفت فرهنگ مشارکت سمنان اجرا شد می

چنین آسیب دیدن اعتماد برخی از آنان در زندگی مشترک منجر شده است در مورد  هم

پورناصح و ، نوری زاده، داشته باشند. کیانی تأکیدای توسط مشاور  رعایت اخالق حرفه

های  نفر از مشاورین نشان دادند ویژگی 440( در پژوهشی روی 4281قدس میرحیدری )

ان ارتباط معناداری شناسروانشخصیتی با میزان رعایت اصول اخالقی توسط مشاوران و 

ان شناسروان( یافتند بیشتر مشاوران و 4289رییسی و رحیمی )، اخوی، دارد. احمدی نوده

ای برخوردار هستند و در این میان بین نوع  سبت به ضوابط اخالق حرفهاز شناخت خوبی ن

ای  با میزان شناخت اخالق حرفه شناسروانجنسیت و وضعیت تأهل و تحصیالت مشاور و 

تفاوت وجود دارد. میزان اعتماد بین مشاور و مراجع که در مرحله ابتدایی برقراری رابطه به 

ترجمه ، دهد )اوکان یک راهبرد خاص را تشکیل می آید پایه و اساس اثربخشی وجود می

، به نقل از لینهان، 4990میلر )، (5040(. این یافته با نتایج سوانک )4288، محمدخانی

 ( همسو است.4299، ترجمه قربان پور، 5041اسپری و کارلسون )، (4992

کنترل و ، آرامش و صبوری، تحمل باال، . صالحیت شخصیتی )پرانرژی بودن1

 یریت شرایط(مد

مشاورین طالق به سبب رودررویی با مراجعینی که با اجبار و بعضاً با اکراه مراجعه 

صبوری و ، های پرانرژی بودن های شدیدی دارند باید از ویژگی اند و غالباً تعارض نموده

درمانگر باید  توان مدیریت و کنترل شرایط در سطح باال برخوردار باشند. روان، تحمل

نفور بودن و مورد اتهام و توهین قرار گرفتن را مدیریت کند. مراجعی که در بتواند م

وضعیت بحرانی قرار دارد نیاز دارد تا بتواند دست به چنین کارهایی بزند و بداند که متقابالً 
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، (. احساس شکست4298، ؛ ترجمه علینقی5002موردحمله قرار نخواهد گرفت )سیمینگتن 

کند  احساس شکست یا طرد مراجع را تشدید می، رمانگر طالقحوصلگی د نارضایتی یا بی

های  شود ویژگی (. اغلب گفته می4292، اخوی و رحیمی، ؛ ترجمه احمدی5002، )هاروی

ترجمه ، های راهبردی اوست )اوکان تر از مهارت شخصیتی یک مشاور بسیار مهم

رونستاد و ، (4992، ینهانبه نقل از ل، 4990(. این یافته با نتایج میلر )4288، محمدخانی

، 5041اسپری و کارلسون )، (4291، ؛ ترجمه فیضی5042ومپولد )، (5042) 4اسکوهولت

 ( همسو است.4299، ترجمه قربان پور

آرام ، نشان دادن حل راههای مربوط به فنون رهنمودی )انتظار راهنمایی و  . صالحیت2

، دادن به نقاط ضعف ، آگاهیفردیمتقاعد کردن برای مشاوره ، کردن و فرونشاندن خشم

استفاده از ، آموزش کنترل خشم، آموزش مهارت ارتباطی، کمک به کاهش اضطراب

های شناختی(. بسیاری از درمانگران و مشاورانی که به زوجین در آستانه طالق  تکنیک

کنند برای کنترل تعارض موجود در حین طالق و کاهش تعارضات پس از  کمک می

 آگاهیاسترس و حل تعارض و ، های کنترل رفتاری مثل کنترل خشم کطالق از تکنی

ی طالق به دلیل اختالفات  های در آستانه کنند. زوج بخشی به شکل مستقیم استفاده می

ترین راه یعنی  شدید و افکار و هیجانات منفی که دارند در پی فرار از این موقعیت به سهل

های طالق  ر تعارضات خانوادگی و دادخواستآورند؛ بنابراین د طالق توافقی روی می

های مختلف تعارضات و مشکالت زناشویی توجه  های درمانی که به جنبه توافقی مداخله

، اسمعیلی، تواند مؤثر بوده و تصمیم به طالق را کاهش دهد )مرادی نماید می می

ه مراجعان ( در پژوهشی تجرب5042(. مک الوانی و تیمولک )4294، و کیامنش آبادی شفیع

مراجع را بر  44طی یک مطالعه اکتشافی ها آن درمانی را موردبررسی قراردادند. از روان

اساس نتایج قبل و بعد درمان به دو گروه نتیجه خوب یا ضعیف تقسیم کردند. سپس به 

ها نشان داد هر دو گروه تجربیات کامالً  مصاحبه نیمه ساختاری با مراجعان پرداختند. یافته

ها وجود داشت.  اگرچه برخی تفاوت، هی در مورد روش درمانی فعلی خود داشتندمشاب
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مراجعین گروه نتیجه خوب از حس برابری با درمانگر و احساس استقالل بیشتر در درمان 

از عملکرد نامناسب  آگاهیبرخوردار بودند و مراجعین نتیجه ضعیف از حمایت زیاد ضمن 

( بر 5041حضور کامل در جلسات نداشتند. الزار ) خود برخوردار بودند و تمایلی به

 داشت. تأکیدکاهش استرس در فرایند مشاوره طالق 

عدم ، های تخصصی در مشاوره زوجی و طالق )عدم تشویق به طالق . صالحیت6

انتظار نگاه غیر ، توجه به فرزندان، داشتن اطالعات حقوقی، اتحاد با یکی از زوجین

، عدم پافشاری در سازش، د سازگاری پس از طالق تأهل داشتنراهنمایی در مور، جنسیتی

برقراری ارتباط با ، لزوم پیاپی بودن جلسات و عدم وقفه، تر کردن فرایند جلسات کوتاه

 ای(. های هسته خانواده

مشاوران و درمانگران خانواده باید سعی کنند که در تعارضات شدید با استفاده از 

مداخله کنند و تصمیم ، رهنگ بومی مراجعان همخوانی داردرویکردهای یکپارچه که با ف

به طالق را خنثی نمایند. بعدازاینکه مراجعان از طالق منصرف شدند در جلسات درمانی 

های معیوب به افزایش  کار کنند و با اصالح جنبهها آن های تعارضات متعدد روی زمینه

ذکر  (. قابل4294، و کیامنش آبادی ع، شفیاسمعیلی، بپردازند )مرادیها آن کیفیت زندگی

سو از نظر هاروی گاهی کمک به زوج برای رسیدن به طالق مفیدتر و  ای ناهم است دریافته

؛ 5002، و فرزندانشان در پی خواهد داشت )هارویها آن آسیب عاطفی کمتری برای

مشاوره  واسطه اینکه هر دو نفر زوج مراجعین (. به4292، اخوی و رحیمی، ترجمه احمدی

های زوجین شدن  علیه طرف مقابل و وارد بازیها آن طالق هستند برقراری اتحاد با یکی از

، ای یک مشاور فاصله دارد. این یافته با نتیجه پژوهش صفارزاده های حرفه با صالحیت

 4( همسو است. چرم و بچر5044مولن و کلی )، ریدلی، (4298رحیمیان بوگر و طالع پسند )

داشتند. درمانگر یا مشاور هر نگرشی که داشته  تأکید( بر اهمیت توجه به فرزندان 5050)

ها کمک کند تا به پیامدهای طالق برای خود و فرزندانشان  باید قاطعانه به زوج، باشد

اما توقعات باالی ، ها موکول کنند بیاندیشند و گاه طالق را به بعد از بزرگ شدن بچه
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اولویت را به نیازهای شخصی و فردی داده است )کاسلو و ، مروزهفرهنگی ا-اجتماعی

( نیز در پژوهش خود به موضوع پیدا کردن 4299(. محمدتقی زاده )4996، 4رابینسون

راهنمایی در مورد وضعیت پس از ، تر کردن فرایند مشاوره طالق کوتاه، های زندگی گره

از مشاوره قبل از طالق اشاره کرد. ای  عنوان تجربه طالق و آماده شدن برای جدایی به

هایی که مشاور  افزایی و تکنیک آگاهیتواند با  زای حاصل از طالق می پیامدهای آسیب

های آموزش گروهی مثل  دهد و برنامه طالق در مورد سازگاری پس از طالق ارائه می

طالق  برنامه آموزش والدین کاهش پیدا کند لذا یکی از صالحیت مورد انتظار مشاورین

 کار روی سازگاری پس از طالق است.

های الگوی آموزش مشاوران طالق مبتنی بر  ویژگیدر پاسخ به سؤال سوم پژوهش )

 ای و تجارب زیسته متقاضیان طالق چه خواهد بود؟ صالحیت حرفه

های صورت گرفته مدل  با توجه به مضامین اصلی و فرعی موجود در محتوای مصاحبه

ای مشاوران طالق طبق شکل یک تدوین شد. با توجه به مضامین  آموزشی صالحیت حرفه

های صورت گرفته مدل آموزشی صالحیت  اصلی و فرعی موجود در محتوای مصاحبه

های پیش از آموزش مشاوران در قالب  ای مشاوران طالق تدوین شد. ضرورت حرفه

، ری )آراستگیظاه، تأهل(، شامل شرایط زندگی فردی )سن 5و  4های بنیادین  صالحیت

کارورزی( و ، های آموزشی طی کردن دوره، سانسیل فوقدانش )حداقل ، سادگی(، جذبه

، خودآگاهی، پختگی، یافتگیزی، تمایدار شتنیآوری، خو ، تابشخصیتی )صبر چنین هم

است. رونستاد و  مدنظر( ، آگاهیرازداری، سالمت روان( و اخالقی )تعهد، پرانرژی

ضروری قبل از آغاز  یها شرط شیپدرمانگران معتقدند  ( در مورد روان5042اسکوهولت )

توجه عاطفی به ، کنار آمدن با احتماالت، ای شدن اهل ارتباط بودن حرفه یسو بهسفر 

های عمومی شامل  نیازهای دیگران است. در ادامه مدل در گام اول آموزش صالحیت

تسلط در ، اصول کاهش فرسودگی، مدیریت جلسهموقع،  بهمداخله ، جاعار، تشخیص دقیق

صالحیت چند فرهنگی و آموزش ، های آموزشی شرکت در دوره، مدل درمانی
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، گری زیاد عدم پرسش، قدرت کالمی باال، های ارتباطی شامل مهارت ارتباط اولیه مهارت

، پذیرش، ش دادن فعالدرک و گو، ارتباط با دنیای پدیداری، رابطه حسنه، احترام

های مشاوره زوجی است که  تعصب و قضاوت قرار دارد. گام دوم مختص صالحیت عدم

عدم ائتالف ، های مشاوره طالق )نگرش مثبت به ادامه زندگی مشترک در دو بخش مهارت

نگاه به ، های مداخله در بحران خانواده مهارت، ارتباط با سیستم حقوقی، با یکی از زوجین

های مشاوره رهنمودی و انگیزشی  توجه به فرزندان( و مهارت، سازگاری پس از طالق

حل  قصد متناقض و سؤاالت راه، مثبت نگریمسئله، مهارت حل ، )آموزش مدیریت خشم

جلب اعتماد( تدوین ، های اخالقی مهارت، های شناختی تکنیک، مصاحبه انگیزشی، مدار

های ضمن خدمت و انتقال تجربیات  ر قالب دورهها ضمن کار د شده است. تداوم آموزش

ای  های حرفه مشاوران به یکدیگر در جلسات هفتگی و ارزیابی مداوم صالحیت

ای مشاوران طالق است. در این زمینه اسپری و کارلسون  مدل صالحیت حرفه کننده لیتکم

درمانی نه  های روان ( معتقد است برای افزایش صالحیت4299، ترجمه قربان پور، 5041)

، کافی نیستند. در عوض ییتنها به کدام چی، همیزان تجربه و نه کاربست بدون کنترل

شود به مسیر  تر که در آن بازخورد ارائه می جلسات کارورزی با ساختار و تدریجاً چالشی

سال  42تا  40ها این است که حداقل  شود. ارزیابی حرکت و به سمت تسلط منتهی می

)تدریجی( الزم است تا یک فرد درمانگری مسلط شود. در  رونده شیپه و کاربست با برنام

( بر پایه 4299معتمدی و الهی )، سلیمی، فرحبخش، بیگدلیهای همسو  پژوهش

شناسی مشاوران طالق به اثربخشی الگوی آموزشی برافزایش سازش بین متقاضیان  آسیب

های مشاوران در بافت  ستگی( در پژوهشی الگوی شای4298پرداختند. چوپانی و کرمی )

ی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران را ارائه دادند. شناسروانمراکز مشاوره و خدمات 

شناسی  ( به تدوین الگوی توانمندسازی مشاوران مدرسه بر اساس آسیب4292ابراهیمی )

( در پژوهش خود ایجاد 5005) 4های آنان پرداخت. رو محیطی و سازمانی فعالیت، درونی

ان اروپایی را بررسی نمود. وی معتقد است تمرکز روی شناسروانای در  صالحیت حرفه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Roe 



 33 |و همکاران   یزهرا اکبر

ان ابتدا باید به تعریف محتوای حرفه و شناسروانبلکه ، استانداردسازی آموزش کافی نیست

ند. درمانی بپرداز های متفاوت بپردازند. سپس تحت نظارت به تمرین مستقل روان تخصص

ها  نقش، وظایف، های مربوط به توانایی است در این زمینه ضروری است جدا از صالحیت

 ها هم بررسی شود. و دانش و نگرش

های ایجادشده در پی آن دسترسی  گیری ویروس کرونا و محدودیت با توجه به همه

صورت حضوری با مشکل جدی  متقاضیان طالق و مشاوران طالق به، به اساتید متخصص

واجه بود و پژوهشگر تالش نمود از طریق فضای مجازی و ارتباطات غیرمستقیم فرایند را م

اجرا نماید. محدودیت در تعمیم نتایج به جامعه موردبررسی به دلیل نمونه در دسترس و 

های پژوهش حاضر و با توجه به  ها بود. با توجه به یافته کوچک یکی دیگر از محدودیت

ئیه در حال جذب و اعطای پروانه اشتغال به مشاوران ویژه طالق است تا اینکه اخیراً قوه قضا

های این  گردد از یافته پیشنهاد می، های طالق به آنان اقدام نماید نسبت به ارجاع پرونده

برای این منظور اقدام نماید. ها آن منظور جذب نیروهای متخصص و آموزش پژوهش به

اوره خانواده که نسبت به پذیرش کارورزی برای گردد مراکز مش چنین پیشنهاد می هم

شده در این  نمایند از مدل طراحی مشاوران متقاضی اخذ پروانه اشتغال تخصصی اقدام می

گذاری عامل تأثیرمنظور آموزش و توانمندسازی ایشان اقدام نمایند. با توجه به  پژوهش به

گردد میزان  د میپیشنها، فرهنگ بر میزان طالق در مناطق فرهنگی خاص کشور

های  گذاری این مدل بر توانمندسازی مشاوران و درنتیجه کاهش طالق در فرهنگتأثیر

 مختلف ارزیابی و مقایسه شود.
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 منابع
های  شناسی فعالیت تدوین الگوی توانمندسازی مشاوران بر مبنای آسیب(. 4292ابراهیمی، لقمان )

نامه دکتری، رشته مشاوره. دانشگاه  پایان مشاوران در مدارس و ارزیابی اثربخشی آن.

 عالمه طباطبایی.

بررسی میزان (. 4289اکبر ) احمدی نوده، خدابخش؛ اخوی، زهرا؛ رییسی، فاطمه و رحیمی، علی
ها و  های مشاوره )تازه پژوهش ای. شناسان از اصول اخالق حرفهشناخت مشاوران و روان

 .61-19(، 21)9های مشاوره(،  پژوهش

درمانگران مسلط در جلسه درمان چگونه  مشاوران و روان(. 5041، لن و کارلسون، جان )اسپری
 (. گیالن، انتشارات دانشگاه گیالن.4100ترجمه قربان پور لقمجانی، ) کنند. عمل می

(. 4294امامی سیگارودی، عبدالحسین؛ دهقان نیری، ناهید؛ رهنمود، زهرا و نوری سعید، علی )

 .68نگر، شماره  مجله پرستاری و مامایی جامع یفی: پدیدارشناسی.شناسی تحقیق ک روش

(، تهران، 4288ترجمه شهرام محمدخانی ) مصاحبه و مشاوره. یها کیتکن(. 5002اوکان، باربارا )

 نشر طلوع دانش.

معنویت و تعالی خود در حرفه (. 4299باباجانی بروجنی، الله؛ رضاپور، یاسر و متقی، شکوفه. )
 .19-406(، 11) 44، درمانی فرهنگ مشاوره و روان یک تحلیل کیفی.مشاوره: 

پذیری  حل محور بر انعطاف راه یدرمان اثربخشی زوج(. 4100بهبهانی، مریم و ذوالفقاری، مریم )
((، 1) 4)2شناسی، سنجش و پژوهش در مشاوره و روان شناختی زوجین متقاضی طالق.

41-51. 

تهران: انستیتو  (. مشاوره در ایدز.4285هروز و متقی پور، یاسمن )بیان زاده، سید اکبر؛ بیرشک، ب

 تهران. یپزشک روان

بیگدلی، الیاس؛ فرحبخش، کیومرث؛ سلیمی بجستانی، حسین؛ معتمدی شلمزاری، عبداهلل و الهی، 

توانگرسازی مشاورین طالق بر  هفراهم آوری و ارزیابی اثربخشی دستنام(. 4299طاهره )
مشاوره و  کنندگان طالق. های طالق در سازش درخواست ی مشاورهشناس پایۀ آسیب

 .521-510 -(4) 40درمانی خانواده،  روان

مدل پنج "شناسی: معرفی اولیه اعتبارگذاری شاغالن در حرفه روان(. 4299پورشریفی، حمید )
 .1-46. 1، 24شناسی ایران، خبرنامه انجمن روان ،"رنگی



 39 |و همکاران   یزهرا اکبر

های مشاوران مراکز مشاوره و خدمات  معماری شایستگی(. 4298چوپانی موسی و کرمی مرتضی )
های کیفی )مطالعه موردی: مراکز مشاوره شمیم  : ارائه الگو مبتنی بر دادهیشناس روان

 .4-10. 40درمانی. دوره  فرهنگ مشاوره و روان وابسته به نیروهای مسلح ج. ا. ا.(.

مشکالت رفتاری و (. 4281حکیم شوشتری، میترا؛ حاجبی، احمد؛ پناغی، لیلی و عابدی، شیوا )
های دو  های تک والد تحت سرپرستی مادر با مقایسه با خانواده هیجانی در فرزندان خانواده

-496(: 2) 66مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران.  والد: کمیته امداد.

505. 

های شخصیتی،  بینی عملکرد شغلی مشاوران بر اساس ویژگی پیش(. 4292فقی، راضیه )حیدری با
ارشد. رشته مشاوره.  نامه کارشناسی ناپای های ارتباطی. باورهای غیرمنطقی و مهارت

 دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

آموزش حساسیت و تعلمی بر  یدرمان شی گروهاثربخ(. 4289آبادی، عبداهلل ) خاکپور، رضا و شفیع
 (.42)1اندیشه و رفتار.  درمانگران. کاهش میزان اشتباهات مشاوران و روان

خاکی، احمد؛ فرح بخش، کیومرث؛ معتمدی، عبداهلل؛ اسمعیلی، معصومه و سلیمی بجستانی، 

مراکز  به مشاوران یچندبعد یشناخت بوم یدرمان تدوین مدل آموزش زوج(. 4296حسین )
مداخله در بحران سازمان بهزیستی )مطالعه کیفی با تمرکز بر کاهش میل به طالق و 

 .26-52(، 20)8درمانی )فرهنگ مشاوره(،  فرهنگ مشاوره و روان تعارضات زناشویی(.

تأثیر رویکرد (. 4294داودی، زهرا؛ اعتمادی، عذرا؛ بهرامی، فاطمه و شاه سیاه، مرضیه )
حل محور بر سازگاری زناشویی در زنان و مردان مستعد طالق  مدت راه کوتاه یدرمان زوج

 .9-49(، 22) 41، مجله اصول بهداشت روانی شهر اصفهان.

های  بررسی ویژگی(. 4281آبادی، عبداهلل و شریفی، حسن پاشا ) ای فرد، فریده؛ شفیعدوکانه
یدگاه جامعه مشاوران استان ای مشاوران موفق از د های علمی و حرفه شخصیتی و صالحیت

های تازه در علوم  های مدیریت آموزشی )اندیشه نوآوری های آن. تهران و شهرستان

 .64-12((، 40)مسلسل  5)2تربیتی(، 

های مختلف شهر  های مشاوره چند فرهنگی مشاوران قومیت صالحیت(. 4295دیباواجاری، مریم )
نامه دکتری، رشته مشاوره، دانشگاه عالمه  پایان تهران در ابعاد دانش، آگاهی و مهارت.

 طباطبایی.
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 یدرمان اختتام زودرس روان(. 4298رحیمیان بوگر، اسحق؛ صفارزاده، سمیه و طالع پسند، سیاوش )
های کلینیکی سرپایی: اثرات ساختاری انتظارات بیمار، تحمل درمان،  در موقعیت

 .22-11(، 5) 5مجله سالمت روان ایرانیان،  های درمانگر و اتحاد درمانی. صالحیت

عوامل اجتماعی مرتبط با طالق در دوران عقد با تأکید بر تجربه زیسته  (. 4292رضایی، زینب )
 ارشد. دانشگاه الزهرا. نامه کارشناسی پایان زنان در شهر اراک،

 روزنامه حمایت. (.49/40/4296درصدی در دعاوی خانواده با ارجاع به مراکز مشاوره ) 42سازش 

 http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/7486از اینترنت 

از:  40/1/4291بازیابی شده در تاریخ  مراکز مداخله در بحران.(. 4291سازمان بهزیستی کشور )
https://www.behzisti.ir/ 

 تهران: نشر ویرایش. درمانی. های مشاوره و روان نظریه(. 4282ساعتچی، مهدی )

مصاحبه بالینی. ترجمه فریده براتی، نیسان (. 5002سامرز فلنگان، جان و سامرز فلنگان، ریتا. )
 تهران: انتشارات رشد. (.4289گاهان، هامایک آوادسیانس و داوود عرب قهقستانی )

 های یاورانه. ههای هویت اخالقی در حرف پویایی(. 5001سامرزفلناگن، جان و سامرزفلناگن، ریتا )

 (. تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.4292ترجمه آسیه شریعتمدار )

 ، تهران: انتشارات گلبان.درمانگری اصول روان(. 4280سلیمی. سید حسن )

(. تهران: 4298ترجمه مهیار علینقی )درمانگر انتخاب کنیم.  چگونه روان(. 5002سیمینگتن، نویل )

 بینش نو

 تهران: انتشارات رشد. شناسی بالینی.روان(. 4284ید )شاملو، سع

 تهران: کتاب فکر نوها و فنون مشاوره.  روش(. 4291آبادی، عبداهلل ) شفیع

منظور کاهش  تدوین بسته آموزشی مبتنی بر تجارب زیسته زنان مطلقه به(. 4299فهلی، ابراهیم. )
ویی زنان در آستانه طالق. میل به طالق و ایجاد انگیزه مشاوره حل تعارضات زناش

 . دکتری رشته مشاوره. دانشگاه عالمه طباطبایی.نامه انیپا

بررسی (. 4299فهلی، ابراهیم؛ فرحبخش، کیومرث؛ معتمدی، عبداهلل و کاظمیان، سمیه )
ی طالق.  مقیاس انگیزه مشاوره تعارضات زناشویی زنان در آستانه یسنج های روان ویژگی

 .29، شماره 40تربیتی. دوره  یریگ اندازه

مهرداد ها و حرفه.  شناسی بالینی: مفاهیم، روشروان(. 4991فیرس، جری و ترال، تیموتی )

 (. تهران: رشد.4292فیروزبخت )
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 تهران: نشر دانژه. مشاوره طالق.(. 4292قهاری، شهربانو و بوالهری، جعفری )

ترجمه یحیی سیدمحمدی  درمانی. اننظریه و کاربست مشاوره و رو(. 5042کوری، جرالد )

 (. تهران: نشر ارسباران4294)

(. 4281کیانی، حسین؛ نوری زاده، مریم؛ پورناصح، مهرانگیز و قدس میرحیدری، سیمین )

مجله اندیشه  ای در مشاوران و روان شناسان. های شخصیتی و رعایت اخالق حرفه ویژگی

 .90-19(. 8)5و رفتار، 

ترجمه فرشاد بهاری  : تاریخچه، نظریه و کاربردها.یدرمان خانواده(. 5008گالدینگ، ساموئل )

 (. تهران: نشر تزکیه.4294)

، ترجمه علی محمدنظری؛ یوشوهر مشاوره و درمان مسائل زن(. 5001النگ، لین، یانگ، مارک )

ران: آوای (. ته4295جواد خدادادی؛ مسعود اسدی؛ کبری ناموران و حسین صاحبدل )

 نور.

 تجربه مشاوره اجباری بین متقاضیان طالق توافقی در شهر تهران.(. 4299محمدتقی زاده، مهدیه )

 (.24) 4پژوهشنامه زنان. سال یازدهم، شماره 

بررسی اثربخشی (. 4294آبادی، عبداهلل و کیامنش علیرضا ) مرادی، امید؛ اسمعیلی، معصومه؛ شفیع
مشاوره و  های در آستانه طالق. پیشگیری از طالق زوجالگوی یکپارچه مشاوره 

 (.8)1درمانی خانواده، سال دوم،  روان

شدن فرایند طالق اجتماعی طوالنی -اثرات اقتصادی  (.4292میرساردو، طاهره و هاشمی، تبسم )
 .424-402(، صص. 26)42پژوهشی رفاه اجتماعی،  -نامۀ علمی ، فصلبر زندگی زنان

 اکبر ی. ترجمه خدابخش احمد؛ زهرا اخوی و علیدرمان کتاب جامع زوج(. 5002)هاروی، مایکل 

 (. تهران: نشر دانژه.4292رحیمی )

اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی در بهبود فرآیند و (. 4100هاشمی، اعظم؛ و جعفری، اصغر )
ها و  های مشاوره )تازه پژوهش های متقاضی طالق توافقی. محتوای خانواده در زوج

 .88-64(، 11)50های مشاوره(،  پژوهش
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