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Abstract
Introduction: The purpose of this study was to determine the
effectiveness of divorce prevention package on the disturbance of
couples of Apple's agreement divorce in Isfahan.
Methods: This semi-experimental study was performed using pretestposttest design with control group. The statistical population of the
study was all referral couples referred to consulting counseling
centers in order to conduct an agreed divorce consultation in Isfahan
in 2020. From this community 30 couples were selected by available
sampling method and randomly divided into experimental and control
groups. The subjects completed the marital disturbance questionnaire
(wishman et al., 2009) in two stages of pre-test and post-test. The
experimental group undergoing a surprising divorce in the doctoral
treatise under the name of the Divorce Prevention package in 14
sessions of 120 minutes in 5 weeks. Data were analyzed using
repeated measure ANOVA.
Findings: The results showed that marital disturbance scores in the
couples of the experimental group in post-test and follow up were
significantly lower than the control group (p <0.05).
Conculsion: According to the findings of this study, it can be
concluded that the divorce prevention package can be used as an
interventional method in reducing marital distress of the apple
divorce applicant.
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Extended Abstract
Introduction

Agreement divorce is one of the problems
between couples, this type of divorce shows
the interest of both parties in the marriage
contract who want to separate without any
problems. Therefore, identifying the factors
influencing these decisions is one of the
challenges that the judicial and advisory
system seeks to reveal and master their
improvement (2). In recent years, couples
have become more inclined to agree to
divorce, and it is necessary to identify the
factors influencing this phenomenon (3).
Recently, the issue of marital distress has
been considered as one of the factors
leading to divorce. The results of studies
show that at any given time, 20% of the
population are exposed to marital distrres
(5). Divorce is the result of the formation of
a period of marital distress between
couples. Marital turmoil is one of the most
stressful and disruptive human problems
(6). Marital distress is a set of marital
distress, anxiety, or grief that includes
chronic physical or psychological pain,
mental knots, communication problems,
and is present in most marital issues in
couples; Ultimately, these problems lead to
deep frustration and doubt about staying
married (8).
Due to the psychological needs that need to
be improved, the use of divorce prevention
packages plays an important role in
reducing marital distress among couples on
the verge of divorce.
Divorce prevention packages have been
studied in many studies and one of their
weaknesses is the inconsistency of current
living conditions and couples culture with
the function of divorce prevention packages
(24).
Creating a divorce prevention package that
can reduce the level of marital distress in
couples seeking divorce is very important.
Therefore, it may not always be enough to
just these other packages and should try to
develop divorce prevention packages that
can change the communication structure of
the couple seeking divorce based on the
new problems of the divorcing couple.
According to the cases, this study was
conducted to investigate the effect of
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divorce prevention package on marital
distress of couples seeking agreement
divorce in Isfahan.

Materials and Methods

The research method was quasiexperimental using a pretest-posttest
design with a control group. The statistical
population of this study, both qualitatively
and quantitatively, includes all couples
seeking a agreement divorce (Isfahan
Family Court) in 2020 in the number of
4551 couples (according to Isfahan Justice
Statistics). The sampling method in the
qualitative stage of this study was nonrandom and available in the quantitative
stage. Had been used.
The sample size in the interview was
qualitative to the point of saturation (30
pairs) as and in the quantitative stage 30
pairs of couples applying for a consensual
divorce who were randomly replaced in
two experimental groups (15 pairs) and
control group (15 pairs).
The
first session, evaluation and
familiarization of members with the goals
and rules of the meetings. The second
session, dividing the problems into three
areas of acceptance, tolerance and change.
Sessions 3 and 4, Admission Interventions.
Session 5, Tolerance and Resilience
Interventions.
Session
6,
Change
Interventions (Sexual Problems 1). Session
7, Change Interventions (Cognitive Skills).
Session 8, Change Interventions (Sexual
Problems
1).
Session
9,
Change
Interventions (Sexual Problems 2). Session
10,
Change
Interventions
(Problem
Solving). Session 11, Change Interventions
(Emotion Management). Session 12, Change
interventions
(communication
and
interpersonal skills). Session 13, Change
interventions
(communication
and
interpersonal skills). Sixteenth session;
Acceptance, tolerance, change
Marital
distress
Questionnaire
was
designed by Wischmann, Schneider,
Douglas and Beach (2009) to measure the
level of marital distress. The main version
of the scale has 10 items that different areas
of marital distress such as the general level
of marital distress, sexual dissatisfaction,
verbal or physical violence, problem solving
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and conflict resolution methods, etc. to
which the subject answers. (25)
Findings
Based on the results, it was observed that
there is a significant difference between the
experimental and control groups between
pre-test, post-test and follow-up, the mean
score of marital distress (p <0.05). There
was a significant decrease (upper and lower
limits of both negatives) compared to the
control group. Therefore, in the post-test
and follow-up periods, the mean score of
marital distress was lower than the control
group. Therefore, the research hypothesis
that the divorce prevention package has a
significant effect on reducing marital
distress in couples seeking a consensual
divorce is confirmed, which can be seen in
the chart below.
The results of descriptive statistics of the
variables showed that the mean of marital
turmoil in pre-test and post-test and followup in the experimental group was 38.44,
25.67 and 25.68 and in the control group
was 39.27, 38.83 and 38.76. Was.

Discussion
In this study, the effectiveness of divorce
prevention package on marital distress of
couples seeking divorce by agreement was
investigated. The results showed that the
divorce prevention package was effective
on the marital distress of couples seeking
divorce by agreement. In that they have
shown that the divorce prevention package
has an effect on the marital distress of
couples seeking a agreement divorce, it is
consistent with previous research.
The results of this research with the
researches of Amani et al. (1397), (26),
Kargar, Kimiaei and Mashhadi (1393), (19),
Maleki et al. (1396) (27) and Barach,
Conker and Bosch (2012) (28). Is
consistent.
According to these results, it is explained
that the compatibility of couples, which
shows the interactions and coordination
between couples in marital relationships
(29). As a result of divorce prevention
sessions, which include sessions such as
"Increasing positive interactions with the
spouse, discussing the importance of

accepting the spouse's influence and its
impact on marital relationships and
training, increasing positive interactions
with the spouse," "Increasing positive
interactions with the spouse" "Increasing
Positive Emotions", "Focusing on Positive
Points", "Common Values", "Dimensions of
Intimacy in Couples", "Examining the
Emotional World of the Spouse", "Focusing
on Sexual Brands", "Types of ProblemMaking Sexual Methods" "Couples" was a
"study of the achievement of therapeutic
goals" has led to an increase in marital
adjustment.
However, the present study, like other
similar studies, has limitations such as
taking place in Isfahan and extending it to
other parts of the country, available
sampling, low willingness of couples to
attend meetings, limited time for couples to
attend meetings due to the type of divorce.
(Agreed) and generalizability depending on
the other couple seeking divorce. Among
the limitations of this study are the
limitations compared to similar divorce
prevention packages, based on which it is
suggested that in future research, the
developed packages be compared with
other peer packages.
Because problems in life are a natural part
of a couple's marital relationship, what
matters is the couple's response to these
issues, so that the use of inappropriate
problem-solving methods makes the
situation more chaotic and the intimate
relationship weakens, resulting in less
marital distress and Couples' worries about
each other are fruitful. This is more likely in
the case of couples seeking divorce. Because
having problems that have led to marital
distress usually arises from certain
problems that they have not been able to
solve, and there has not been a proper and
effective solution to these problems for
them, which not only exacerbates new
problems. It has gotten worse, but it has
damaged the marital relationship to such an
extent that divorce proceedings have been
agreed upon.
However, the present study, like other
similar studies, has limitations such as
taking place in Isfahan and extending it to
other parts of the country, available
sampling, low willingness of couples to
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attend meetings, limited time for couples to
attend meetings due to the type of divorce.
(Agreed) and generalizability depending on
the other couple seeking divorce. Among
the limitations of this study are the
limitations compared to similar divorce
prevention packages, based on which it is
suggested that in future research, the
developed packages be compared with
other peer packages.
According to the findings of this study, it is
recommended. This training package is
mandatory for all couples before marriage.
It can be suggested that they use the
findings to reduce the divorce rate,
especially agreement divorces.

Conclusion

Divorce prevention package has the effect of
reducing the confusion of couples seeking
divorce by agreement
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مقاله پژوهشی
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تاریخ دریافت1399/07/12 :

چکیده

تاریخ داوری1400/02/16 :

مقدمه :پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بسته ی پیشگیری از طالق بر آشفتگی زوجین متقاضی طالق توافقی
شهر اصفهان انجام شده است.
روش :این پژوهش نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شد .جامعه آماری
پژوهش را تمام زوج های ارجاعی به مراکز مشاوره بهزیستی ،جهت انجام مشاوره طالق توافقی شهر اصفهان در سال
 1398تشکیل دادهاند .از این جامعه  30زوج به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه
آزمایش و کنترل تقسیم شدند .آزمودنی ها پرسشنامه آشفتگی زناشویی (ویشمن و همکاران )2009 ،را در دو مرحله
پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند .گروه آزمایش تحت مداخله پیشیگری از طالق محقق ساخته طبقه رساله دکترا
تحت عنوان تدوین بسته پیشگیری از طالق در  14جلسه  120دقیقه ای در  5هفته قرار گرفتند .داده ها با استفاده از
آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شدند.
یافته ها :نتایج نشان داد که نمره آشفتگی زناشویی در زوج های گروه آزمایش در پس آزمون و پیگیری به طور معنی
داری کمتر از گروه گواه شده بود (.)p>0/05
بحث و نتیجه گیری :با استناد به یافته های به دست آمده از این پژوهش ،می توان نتیجه گرفت که بسته پیشگیری
از طالق می تواند به عنوان یک روش مداخله ای ،در کاهش آشفتگی زناشویی زوجین متقاضی طالق توافقی مورد
استفاده قرار گیرد.
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مقدمه
خانواده نهادی است که به اعضای خود احساس آرامش و امنیت
میدهد و طی قرنهای اجتماعی بهعنوان پایدارترین و مؤثرترین
وسیلهی حفظ ویژگیهای فرهنگی و عامل انتقال آنها به نسلهای
بعدی بوده است .مهمترین وظیفهی هنجارهای خانواده تنظیم روابط
دو جنس مرد و زن بر پایههای مناسب است( .)1طالق توافقی یکی از
معضالت بین زوجین است ،سطح عملکرد آن در بروز طالق به مراتب
بیشتر از سایر طالق هایی است که در بین زوجین احتمال وقوع دارد.
یعنی این نوع از طالق عالقه دو طرف قرارداد زناشویی را نشان می
دهد که می خواهند بدون هیچ گونه مشکلی از هم جدا شوند .اگرچه
این جدایی دارای عوامل موثری بوده است ،اما به دلیل توافقی بودن
این نوع از طالق کوشش هیچ یک از زوجین برای حل مساله طالق
را نمی توان انتظار داشت ،از این رو شناسایی عوامل موثر بر این
تصمیمات از جمله چالش هایی است که سیستم قضایی و مشاوره ای
در صدد آشکارسازی و تسلط بر بهبود آنها است( .)2در سالهای اخیر
زوجین تمایل بیشتری به طالقی توافقی پیداکردهاند و شناسایی
عوامل مؤثر بر این پدیده امری ضروری است .در واقع طالق به طور
کلی و طالقهای توافقی پرشمار ،مهمترین تهدید علیه بنیان خانواده
بوده و ازآنجاکه بهداشت روانی نسلهای جامعه درگرو تأمین بهداشت
روانی خانواده بهعنوان یک کانون مملو از محبت و آرامش است( .)3بر
خالف سایر طالقها ،طالق توافقی میتواند با پوششهایی که
طرفین ازدواج در خصوص عوامل طالق ارائه میدهند ،از هم جدا
شوند .زمانی که یکی از طرفین ازدواج درخواست طالق میکند،
معموالً با دو گزینه روبرو میشود یا میتواند بر اساس دالیل عدم
توافق در طالق درخواست کند یا میتواند بر اساس دالیل طالق
توافقی تشکیل پرونده دهد ،از این رو در این مرحله در صورت تشکیل
پرونده طالق توافقی میتواند اقدامات درمان طالق به زوجین طرفین
قرارداد طالق توافقی را ارائه داد( .)4اخیراً موضوع آشفتگی زناشویی
به عنوان یکی از عاملهای ختم شونده به طالق مورد توجه قرار گرفته
است .نتایج مطالعات نشان می دهد در هر لحظه  20درصد از جمعیت
در معرض آشفتگی زناشویی هستند(.)5
طالق پیامد شکل گیری یک دوره آشفتگی زناشویی بین زوجین
است .آشفتگی زناشویی جزء پراسترسترین و مختل کننده ترین
مشکالت انسانی است( .)6اکثر زوجینی که از همدیگر جدا شده اند یا
طالق گرفته اند ابتدا یک دوره آشفتگی را تحمل و سپس به جدا
شدن فکر می کنند .کیفیت تعامل بین زن و شوهرها پیشگوی مهمی
برای آشفتگی زناشویی یا طالق است .زوجینی که ارتباط منفیتری با
همدیگر دارند ،دارای ازدواج نابسامان بوده یا آشفتگی زناشویی در
آینده را میتوان به آنها نسبت داد .زوجهایی که درصدد طالق هستند،
در تعامالت زناشویی خود از هیجانهای منفی بیش از هیجانهای
مثبت استفاده میکنند(.)7
آشفتگی زناشویی مجموعه ای از رنج های زناشویی ،اضطراب یا اندوه
است که در برگیرنده دردهای مزمن جسمانی یا روانی ،گرههای
روانی ،مشکالت ارتباطی بوده و در اکثر موضوعات زناشویی در
زوجین وجود دارد؛ که در نهایت این مشکالت منجر به ناامیدی عمیق

و شک در ماندن در زندگی زناشویی می شوند( .)8اگر در هر یک از
عواملی که در سازگاری زناشویی تأثیر میگذارند مشکل جدی بوجود
آید ناسازگاری روی میدهد .معتبرترین شاخص آشفتگی زناشویی،
طالق است .تحقیقات متعدد نشان دادهاند که تعامل منفی زن و شوهر
متغییر پیش بینی کننده قوی برای وقوع طالق است .مشکالت
تعاملی زوجین ،ممکن است آنها را برای مشکالت ارتباطی بعدی
مستعد کند .تعامالت نامناسب و بدکارکردی زوجین ،در همان سال
اول ازدواج به افزایش پرخاشگری کالمی در رابطه آنها منجر میشود.
این روابط پرخاشگرانه ،معموالً با کاهش رضایتمندی از رابطه و
افزایش خطر فروپاشی رابطه همراه است ( .)8نرخ طالق فقط نشان
دهنده مشکالت ارتباطی یک بخش از جمعیت کل زوجها است در
حالی که بسیاری از زوجها به رغم وجود مشکالت ارتباطی به زندگی
در کنار هم ادامه میدهند(.)9
آشفتگی زناشویی نیز عامل روانشناختی منفی دیگری است که بنا بر
اوضاع و شرایط زناشویی در بین زوجین با طالق توافقی میتواند
ایجاد شود .آشفتگی زناشویی را میتوان به صورت عملیاتی و تحت
عنوان احساس نارضایتی حداقل یکی از زوجین از رابطه زناشویی
تعریف کرد اما نارضایتی به شدت از یک زوج به زوج دیگر سرایت می
کند( .)10شواهد نشان دهنده این است که زوجین آشفته دارای
الگوهای ارتباطی نامطلوب در ابراز احساسات و پنداره خود ،مهارت
های کالمی ،مهارت حل رفتارهای متعارض ،انتقال عواطف و استفاده
از حاالت ،چهره ،تصویر بدنی ،لمس کردن ها و سایر نمادها و
رفتارهای غیر کالمی دیگر است( .)8از علل آشفتگی و نارضایتی
زناشویی که میتواند منجر به طالق شود عواملی چون برآورده نشدن
انتظارات از نقش همسری ،خشونت همسر و عدم صداقت را می توان
نام برد .گونه شناسی مشکالت زناشویی زوج های بالینی فامیل و غیر
فامیل در هر دو گروه بیشترین مشکالت به ترتیب عبارت اند از:
صمیمیت و روابط عاطفی؛ تصمیم گیری؛ نقش ها ،وظایف و تکالیف
زن و مرد؛ مسائل مالی و مادی؛ و مشکالت ارتباطی با همسر .گرچه
این اولویت برای زنان صمیمیت و روابط عاطفی و بعد تصمیم گیری
در حالی که برای مردان به ترتیب تصمیم گیری و سپس صمیمیت و
روابط عاطفی است .پس عدم صمیمیت و یا ترس از صمیمیت درمیان
زوجین منجر به آشفتگی زناشویی می شود(.)11
زوجینی که با آشفتگی زناشویی طالق می گیرند دچار اختالالت
روانی از جمله افسردگی می شوند( .)12آشفتگی زناشویی با بسیاری از
انواع اختالالت روانی مرتبط است که ممکن است بین سطح پایین
کیفیت زندگی زناشویی و گروههای وسیع از اختالالت روانپزشکی
همراه و همچنین ضعف در سازگاری زوجین و انواع خاصی از
اختالالت روانی در زوجین به وجود آورنده آن باشد( .)13عوامل فردی
 52.2درصد و بین فردی  21.7درصد ،اجتماعی-فرهنگی  13درصد،
فردی و بین فردی  8/7درصد ،فردی و اجتماعی –فرهنگی 4/3درصد
پیش بینی کننده آشفتگی زناشویی هستند(.)14
ریشه های طالق و آشفتگی زناشویی در ارتباطات پیش از ازدواج
زوجین در پنج سال اول ازدواج می باشد( .)14ضعف سالمت جسمی
و عملکرد اجتماعی به عنوان یکی از عوامل موثر بر افزایش آشفتگی
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صادقی و همکاران

زناشویی مطرح شده است( .)15آشفتگی زناشویی نقش مهمی در به
وجود آمدن سلول های ایمنی ضعیف می شود و سالمت فرد را به
خطر می اندازند( .)16آشفتگی زناشویی اثر مستقیم بر طالق در
زوجین هندی داشته است.)17( .
در پژوهش ( )18با عنوان بررسی اثربخشی زوجدرمانی مبتنی بر
پذیرش بر آشفتگی رابطه و بخشودگی زوجها با همسر دارای عالئم
شخصیت وسواس نشان دادند که زوجدرمانی تلفیقی مبتنی بر پذیرش
برآشفتگی زناشویی و بخشودگی زوجین دارای همسر اختالل وسواس
مؤثر بوده است .در پژوهش ( )19اثربخشی زوج درمانی گروهی مبتنی
بر خود-نظم بخشی ،بر آزار عاطفی و آشفتگی زناشویی را بررسی
کردند .نتایج به دست آمده نشان داد که بین دو گروه آزمایش و
کنترل در متغیرهای آزار عاطفی و سازگاری زناشویی تفاوت معناداری
وجود دارد )20( .به بررسی تحقیقات مبتنی بر درمان آشفتگی
زناشویی پرداختند .یافته های بیش از یک دهه به ویژه برای درمان
زوج درمانی رفتاری و تمرکز بر احساسات امیدوار کننده بود ،که دو
درمان مبتنی بر شواهد برای زوج ها در ان بیشتر از سایر تکنیک های
بر بهبود آشفتگی زناشویی موثر بود.
در پژوهش ( )21به بررسی یک مطالعه طولی در زمینه جلوگیری از
بی ثباتی و آشفتگی زناشویی طی یک مطالعه طولی  11ساله
پرداختند .در مطالعه اول ،طالق در افراد تحت برنامه یادگیری
مشارکتی زوج درمانی ( )27%/5و گروه گواه  %52.6بود %45 .از
زوجینی که مهارت سخنرانی در برنامه زوج درمانی را آموختند جدا
شدند ،و  %30از زوجینی که مهارت گوش دادن را فرا گرفتند طالق
گرفتند .نتایج نشان دهنده درمان مبتنی بر یادگیری مشارکتی در زوج
درمانی بر کاهش آشفتگی زناشویی بود .پژوهش ( )14به بررسی
ریشه های طالق و نقش آشفتگی زناشویی در پنج سال اول ازدواج
پرداختند .نتایج نشان دهنده این بود که همه زوجین در ارتباط منفی
قبل از ازدواج دچار آشفتگی زناشویی می شوند ،با گذشت زمان سطح
و افزایش ارتباطات زناشویی میزان آشفتگی کاهش می یابد .گروه
زوجین تحت فشار آشفتگی زناشویی بیشتری را تجربه کرده اند.
با توجه به نیازهای روان شناختی که نیاز به بهبود دارند ،استفاده از
بسته های پیشگیری از طالق نقش مهمی در کاهش آشفتگی
زناشویی در بین زوجین در آستانه طالق دارد .درمان آشفتگی های
زناشویی معموالً با مشاوره های پیش از ازدواج ،عوامل فرهنگی،
وضعیت اقتصادی ،مشاوره حین ازدواج و قبل از طالق حقوقی منجر
به افزایش سازگاری زوجین می شوند ،اما در خصوص طالق توافقی
پژوهشی که بتواند نشان دهد بسته ای درمانی در راستای طالق
توافقی چه اثراتی بر عوامل موثر بر آشفتگی زوجین طالق توافقی
وجود دارد ،کار نشده است و نمیتوان به استناد به یک بسته
پیشگیرانه از طالق در راستای کاهش طالق توافقی اقداماتی داشت.
در پژوهش ( )13بسته درمانی را تدوین کرده اند که منجر به کاهش
اختالالت روانشناختی و آشفتگی زناشویی در جمعیتی  929نفره در
ایالت مینه سوتا آمریکا شده است که این بسته برگرفته از واکاوی
عوامل درون فردی و بین فردی در زوجین تدوین شده است .سطح
آشفتگی زناشویی با افزایش مهارت های ارتباطی و بهبود رضایت
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زناشویی در بین مبتالیان به سرطان کاهش یافته است ( .)22در
پژوهشی ( )23به تدوین مدل آموزش زوج درمانی بوم شناختی چند
بعدی به مشاوران مراکز مداخله در بحران سازمان بهزیستی (مطالعه
کیفی با تمرکز بر کاهش میل به طالق و تعارضات زناشویی) پرداختند
و مقولههای اصلی شامل طرحی اولیه برای مشکل خاص و اجرا و
بروز رسانی بودند .مقوله های میانی شامل تجزیه و تحلیل و طراحی
دورههای آموزشی (برای مقولۀ اصلی اول) و اجرا ،ارزشیابی و اصالح
و تجدید نظر (برای مقوله اصلی دوم) بودند .خرده مقولهها شامل
تعریف مشکل ،شناسایی منبع مشکل ،تعیین راهحلهای ممکن (مقولۀ
میانی اول) ،تعیین اهداف یادگیری ،تهیه محتوای دورهها ،تعیین
روشهای آموزشی و تعیین نیروی انسانی (مقولۀ میانی دوم) ،اجراهای
آزمایشی و اصلی (مقولۀ میانی سوم) ،ارزشیابی درونی و بیرونی (مقولۀ
میانی چهارم) و اعمال اصالحات و اجرای مجدد (مقولۀ میانی پنجم)
بودند .در نهایت این مقولهها در قابل مدل مفهومی برای آموزش
مشاوران طراحی شدند.
بسته های پیشگیری از طالق در پژوهش های زیادی مورد بررسی
قرار گرفته اند و نتایج اپیدمیولوژی نیز نشان دهنده توسعه طالق در
سراسر جهان است .این نتایج یک هشدار را بازگو می کنند که بسته
های پیشگیری از طالق ممکن است دارای ضعف های عملکردی
باشند و یکی از این ضعف ها به نامنطبق بودن شرایط زندگی کنونی
و فرهنگ زوجین با کارکرد بسته های پیشگیری از طالق است (.)24
با توجه به مساله مطرحشده در این بخش مشخص شد که بسته ی
که بتواند به پیشگیری از طالق یا طالق توافقی بپردازد و اثر آن بر
متغیرهایی موثر بر طالق توافقی بپردازد اجرا نشده است .لذا ایجاد
یک بسته پیشگیری از طالق که بتواند سطح آشفتگی زناشویی را در
زوجین متقاضی طالق کاهش دهد ،دارای اهمیت زیادی می باشد .با
در نظر گرفتن عواملی که منجر به کاهش آشفتگی زناشویی در
زوجین ایرانی متقاضی طالق توافقی شده است و نبود بسته ی که
بتواند بر اساس واکاوی بین فردی به شناخت مشکالت زوجین
متقاضی طالق بپردازد و همچنین کارایی بسیاری از بسته های
پیشگیری از طالق و خانواده درمانی در بین خانواده های ایرانی به حد
مطلوبی نرسیده است از این رو ممکن است نتوان همواره به این بسته
های دیگر اکتفا نمود و می بایست در صدد تدوین بسته های
پیشگیری از طالق بود که بتواند بر اساس مشکالت نوین جامعه
زوجین در حال طالق به تغییر ساختار ارتباطی زوجین متقاضی طالق
بپردازد .بنابر موارد مطرحشده این پژوهش با هدف بررسی تأثیر بسته
ی پیشگیری از طالق بر آشفتگی زناشویی زوجین متقاضی طالق
توافقی شهر اصفهان انجام شد.

مواد و روش ها
روش پژوهش نیمه آزمایشی و با استفاده از طرح پیش آزمون-پس
آزمون با گروه گواه انجام شد .جامعه آماری این پژوهش در مرحله
کیفی و چه در مرحله کمی شامل تمام زوجین متقاضی طالق توافقی
(دادگاه خانواده اصفهان) در سال  1398به تعداد  4551زوج (طبق آمار
دادگستری اصفهان) است .روش نمونه گیری در مرحله کیفی این
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پژوهش از نوع غیر تصادفی در دسترس و در مرحله کمی روش
نمونهگیری این پژوهش از نوع تصادفی ساده بود که در آن ،از زوجین
متقاضی طالق توافقی مراجعه کننده به مراکز دادگاه شهرستان
اصفهان در سال  1398که جهت مصاحبه حضور پیدا کرده بودند
استفاده شد؛ همچنین نمونههای مورد مطالعه بر اساس رضایت با
توجه به مالکهای ورود و خروج از پژوهش به عنوان نمونه انتخاب و
مورد مطالعه قرار میگیرند .حجم نمونه مورد مطالعه با استناد به کتب
روش تحقیق معتبر ،سوابق پژوهشی قبلی و نظرات اساتید راهنما و
مشاور ،در مصاحبه کیفی تا حد اشباع ( 30زوج) به عنوان و در مرحله
کمی  30زوج از زوجین متقاضی طالق توافقی بود که به طور
تصادفی در دو گروه آزمایش ( 15زوج) و گروه گواه ( 15زوج)
جایگزین شدند .معیارهای ورود به نمونه جهت آموزش بسته
پیشگیری از طالق عبارتند از )1 :تمایل به شرکت داوطلبانه در دوره
های آموزشی و امضای فرم رضایت آگاهانه )2 .زوجینی که حداقل دو
ماه از دوران عقد آنها گذشته باشد )3 .حداکثر سن زوجین از  50سال
باالتر نباشد )4 .زوجین حداقل دارای تحصیالت راهنمایی باشند)5 .
زوجین اختالل روانپزشکی حاد نداشته باشند )6 .درخواست طالق زن
یا شوهر در دادگاه ثبت شده باشد )7 .زوجین سابقه اعتیاد به مواد
مخدر یا مشروبات الکلی نداشته باشند )8 .درخواست طالق بخاطر
انجام قتل ،حبس ابد ،حمل مواد مخدر و سرقت نباشد )9 .زن یا
شوهری که داروهای روانگردان مصرف نمی کنند .معیارهای خروج:
 )1زوجینی که فرآیند آموزشی را به طور کامل طی نکنند )2 ،یا در
طول آموزش یا دوره پیگیری تشخیص داده شوند که شرایط ورود و
منطبق با اهداف پژوهش را نداشته اند )3 .علت تأکید بر مالکهای
ورود و ارزیابی تأثیر متغیرهای مستقل مورد نظر پژوهش در شرایط
کنترل شده ی آزمایشی می باشد.
پس از انتخاب نمونه ،با توجه به مالک های بیان شده ،آزمودنی ها به
طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش ،گمارش شدند و پیش
آزمون در هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد .سپس بسته
پیشگیری از طالق توافقی در  14جلسه  120دقیقهای (بر اساس
رساله دکترا نویسنده مقاله) ،تدوین گردید .جلسات مصاحبه نیمه
ساختار یافته توسط پژوهشگر ،بر اساس مبانی نظری ،مصاحبه اولیه با

محتوی

نشست

اول

ارزیابی و آشنایی
اعضا با یکدیگر با
اهداف و قوانین
جلسات

دوم
سوم

تقسیم مشکالت به
سه حیطه پذیرش و
تحمل و تغییر
مداخالت پذیرش

صاحبنظران و مشاوران ازدواج و طالق تدوین شد .ابتدا عوامل کیفی
طالق توافقی با استفاده از مصاحبه با زوجین متقاضی طالق توافقی
به صورت نیمه ساختار یافته بدست آمد.
متن این مصاحبه ابتدا توسط متخصصان (اساتید) ساختار بندی شد.
سپس نتایج حاصل از مصاحبه بر اساس شباهت موضوعی دسته بندی
شد .پس از برازش مصاحبه های انجام شده به بررسی فراوانی هر
یک از مسائل مطرح شده توسط زوجین مصاحبه شونده پرداخته شد،
هر یک از مقولهها در زیر مجموعه مقوله خود قرار گرفته و در نهایت
یک بسته پیشگیری -آموزشی که شامل راهکارهای آموزشی در
خصوص پیشگیری و آموزش قبل از طالق است تدوین گردید.
برای آیتم های اصلی و فرعی درمانهایی را از دل منابع متعدد،
ادبیاتهای پژوهشی و راهنمایی اساتید نوشته شد .در راستای تدوین
بسته از عوامل کیفی بدست آمده ،به سه دسته کلی تقسیم شدند.
عواملی که در زندگی زوجی باید پذیرش شوند ،عواملی که باید مورد
تحمل و تاب آوری قرار بگیرند و عواملی که باید تغییر کنند .برای هر
دسته از فاکتورهای کیفی ذکر شده درمان و آموزش متناسب با آن در
بسته آموزشی آورده شد .پس از تدوین و نگارش بسته  5نفر از اساتید
مشاوره دانشگاهها بسته مورد نظر را ارزیابی کردند .جدول ( )1مراحل
اجرای بسته ی پیشگیری از طالق را به صورت خالصه نشان می
دهد که مداخله توسط پژوهشگر که دارای تخصص مشاوره است اجرا
شده است.
پس از تایید روایی مداخله توسط اساتید ،مداخله به شرح جدول ()1
پیاده شد ،پیاده سازی توسط پژوهشگر (نویسنده که مدیریت مرکز
مشاوره بهزیستی) به صورت فردی در محیط مرکز مشاوره که شرایط
و استاندارد های مشاوره فراهم بود بر روی گروه آزمایش که از قبل از
نظر سن و تحصیالت با گروه کنترل همتاسازی شده بودند ،اجرا شد.
برای کاهش اثر گروه کنترل بر گروه آزمایش مداخالت در دو روز
متفاوت و یا ساعات صبح و عصر با فاصله زمانی  120دقیقه ای اجرا
شد .سپس برای گروه آزمایش متغیر مستقل یعنی ،پیشگیری طالق را
در  14جلسه  120دقیقه ای انجام شد .در مورد گروه کنترل هیچ گونه
مداخله ای انجام نشد .پس از اتمام این جلسات ،مرحله پس آزمون به
اجرا درآمد.

جدول  .1خالصه نشستهای زوج درمانی پیشگیری از طالق
هدف تکالیف
اهداف دوره ،ارائه قواعد دوره ،شرح اهمیت پژوهش ،تشکر از شرکت کنندگان ،معارفه ،خالصه اطالعات
دموگرافیک ،چشم انداز جلسات پیشگیری ،بیان اصول جلسات .نسبت به قواعد دوره متعهد باشند .حضور مرتب و
منظم در جلسات به صورت زوجی ،اعتماد به گروه و بیان نظرات ،انجام تمرینات و تکالیف منزل ،احترام به یکدیگر،
آمادگی برای مواجه شدن با انتقادات ،تالش برای بیان واقعیت ،در میان گذاشتن افکار و احساسات ،گوش دادن
دقیق ،تعهد اخالقی به اهداف گروه .مشکالت موجود و حال حاضر /تاریخچه خانواده اصلی/تاریخچه رابطه
زناشویی /سطح تعهد زوجین نسبت به رابطه زناشویی خود
تقسیم کرن تمام مشکالت به دسته :قابل پذیرش :کمک به زوجین تا مشکالت شان را تبدیل به محملی برای
صمیمیت بیشتر کنند .قابل تحمل :دست از تالش برای تغییر یکدیگر بردارند .قابل تغییر :ایجاد تغییرات در رفتار
زوجین
پیوند همدالنه :الف :بیان رنج های خود بدون سرزنش و مالمت ب :ترغیب زوجین به افشاگری های مالیم .گسلش
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چهارم

مداخالت پذیرش

پنجم

مداخالت تحمل و
تاب آوری

ششم

مداخالت تحمل و
تاب آوری

هفتم

مداخالت تغییر
(مهارت های
شناختی)

هشتم

مداخالت تغییر
(مشکالت جنسی)1

نهم
دهم
یازدهم

دوازدهم

سیزدهم

چهاردهم

مداخالت تغییر
(مشکالت جنسی)2
مداخالت تغییر
(حل مسئله)
مداخالت تغییر
(مدیریت هیجان)
مداخالت تغییر
(مهارت های
ارتباطی و بین
فردی)
مداخالت تغییر
(مهارت های
ارتباطی و بین
فردی)
پذیرش ،تحمل،
تغییر

متحدانه :الف :مشکالت خود را به صورت (آن) در نظر بگیرند .ب :رشته تعامالت مشکل دار زوجین شناسایی شده و
مشکل موجود به عنوان دشمن مشترک در نظر گرفته شود که زوجین باید پشت به پشت به آن حمله ور شوند .ج:
آوردن صندلی چهارم به جلسه درمان :د :وقتی تعارض شان در زندگی باالست یک صندلی برای درمانگر در نظر
بگیرند و فرض کنند حضور دارد و حرف شان را به درمانگر فرضی بگویند تا یکدیگر.
گفتگو درباره رفتارهای مخرب زناشویی مربوط به زبان بدن و تأثیر آن بر روابط زناشویی -بحث درباره فیزیولوژی
بدن در حین مشاجرات -بررسی ارزشهای مشترک زناشویی مانند آداب ،نقشها و اهداف -آشناسازی و توجیه زوجین
با تفاوتهای موجود در ابعاد صمیمیت زن و مرد -شناخت دنیای عاطفی و هیجانی همسر و درک نگرانیها و دغدغه
های وی.
بررسی ارزشهای مشترک زناشویی .پرورش حس معنویت و ایمان :بحث در مورد نقش معنویت در زندگی .آشنایی با
مفهوم خودکارآمدی و تأثیر آن در زندگی .ارائه مفهوم خوش بینی و امیدواری در زندگی ،بحث در مورد تأثیر خوش
بینی و امیدواری بر سالمت روان .شناسایی علل و عوامل مؤثر در تقویت عزت نفس ،شناسایی ضعف های خود و
تالش برای برطرف کردن آن ها.
اشاره به جنبه های مثبت یک رفتار منفی (پی بردن به فواید رفتارهای آشفته کننده) مثل تفاوت افراد در خرج کردن
پول .تمرین رفتارهای منفی در جلسه درمان :هدف کاهش حساسیت زوجین نسبت به رفتارهای منفی دیگری و
افزایش حساسیت همسر مشکل آفرین نسبت به تأثیر رفتار او بر دیگری است .خویشتن نگری :توانایی بیشتری
برای تحمل رفتارهای منفی همسر خود دارد.
مهارت های شناختی .خطاهای شناختی .چارچوب دهی مجدد .جایگزینی باورهای واقع بینانه
توضیح اختالل عملکرد جنسی و تاثیر آن در کیفیت زندگی زناشویی .بررسی افکار و باورهای ناکارآمد جنسی و
بازسازی شناختی .احساسی زوجین در حین مقاربت .آموزش چرخه ی پاسخ جنسی .ارایه ی اطالعات و دانش
جنسی
حس یابی غیرجنسی .حس یابی جنسی .انواع شیوه های مقاربت متناسب با مشکل زوجین .تمرکز براندام های
جنسی
حل مسئله .مراحل حل مسئله .اجرای راه حل .سبک های حل تعارض
تعریف هیجان .کارکرد هیجانات .آموزش آگاهی از هیجانات مثیت و منفی .آموزش پذیرش هیجانات مثبت و منفی.
توانایی کنترل هیجان
آشنایی زوجین با چهار رفتار مخرب در مدل گاتمن .مهارتهای ارتباطی کارآمد .ارتباط مؤثر .تبادل رفتار

افزایش تعامالت مثبت با همسر .افزایش احساسات مثبت .تمرکز بر نکات مثبت .تکنیکهای مقابله با استرس.

مرور کلیه تکنیکها

ابزار گردآوری اطالعات
پرسشنامه آشفتگی زناشویی
پرسشنامه آشفتگی زناشویی توسط ویشمن ،اشنایدر ،داگالس و بیچ
( )2009با هدف سنجش سطح آشفتگی زناشویی طراحی شد .نسخه
اصلی مقیاس دارای  10ماده می باشد که حوزه های مختلف آشفتگی

91

زناشویی نظیر سطح کلی آشفتگی زناشویی ،عدم رضایت جنسی،
وجود خشونت کالمی یا فیزیکی ،شیوه های حل مساله و حل تعارض
و ...می باشد که آزمودنی به آنها جواب می دهد(.)25
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بررسی اثربخشی بسته ی پیشگیری از طالق بر آشفتگی زناشویی زوجین متقاضی طالق توافقی

ویشمن و همکاران ( )2009این مقیاس را بر روی  1020زوج اجرا و
نقطه برش مقیاس مذکور برای تعیین وجود آشفتگی زناشویی را  4و
باالتر از  4تعیین کرده اند .روایی مقیاس مذکور در این مطالعه  %76و
پایایی آن با روش آلفای کرونباخ به دست آمده که در حد مطلوبی
است .این مقیاس در ایران برای نخستین بار توسط بهرادفر و
همکاران ( )1395با حجم نمونه ی  308نفر ( 144زن و  164زن)
هنجاریابی و تجدید نظر شد .یافته های تحلیل عاملی اکتشافی با
روش چرخش واریماکس منتج به استخراج دو عامل در مقیاس تجدید
نظر شده گردید ،که با توجه به محتوای گویه های بار شده بر روی
هر عامل ،عامل اول خرسندی زناشویی و ارتباطی و عامل دوم،
ناخرسندی زناشویی و ارتباطی نامگذاری شد ،که عامل اول 46/863
درصد و در مجموع  90/047درصد از واریانس کل را تبیین می
کردند .ضریب همبستگی مقیاس تجدیدنظر شده ی غربالگری
آشفتگی زناشویی و ارتباطی با مقیاس کیفیت زناشویی برای کل
مقیاس  -0/629و برای بعد ناخرسندی زناشویی و ارتباطی  -0/620و
برای بعد خرسندی زناشویی و ارتباطی  -0/570به دست آمد که در
سطح ( )p>0/01معنادار می باشند .و به معنی وجود روایی همگرا
بین مقیاس مذکور و ابعاد درونی آن با مقیاس کیفیت زناشویی می
باشد .ضریب همبستگی عوامل اول و دوم مقیاس مذکور 0/734 ،به
دست آمد که بیانگر روایی واگرا و معنی دار ( )p<0/01مقیاس
تجدید نظر شده است .ضرایب پایایی این مقیاس نیز با استفاده از
روشهای همسانی درونی (آلفای کرونباخ) و دو نیمه -سازی (تنصیف)
برای کل مقیاس غربالگری آشفتگی زناشویی و ارتباطی به ترتیب
 0/94و  0/90و برای بعد ناخرسندی زناشویی و ارتباطی به ترتیب
 0/92و  0/89و برای بعد خرسندی زناشویی و ارتباطی به ترتیب
 0/91و  0/88به دست آمد که به معنای همسانی درونی گویه های
مقیاس تجدید نظر شده می باشد(.)25
بهرادفر و همکاران ( )1395به منظور بررسی ثبات زمانی تشخیص از
روش پایایی بازآزمایی با نمونه  106نفری از زوجین که با فاصله
زمانی  6هفته به مقیاس  10سوالی این پرسشنامه دو بار پاسخ دادند
استفاده کرده اند که ضریب پایایی برای گروه مردان  0/78و برای
گروه زنان  0/80گزارش شده است .همچنین شاخص کاپا ،در گروه
مردان  0/70و در گروه زنان  0/68گزارش شده است که هر دو
شاخص پایایی بازآزمایی و کاپا بیانگر مطلوبیت ثبات تشخیص طبقه

آشفتگی زناشویی و ارتباطی میباشد .ضریب آلفای کرونباخ این
مقیاس برای گروه زنان و مردان به ترتیب  0/82و  0/81گزارش
گردیده است .در نسخه ی ایرانی دامنه ی پاسخگویی گویه ها از دو
گزینه ای به نمرات طیف  5گزینه ای تغییر یافته است .این مقیاس
دارای  10گویه است که با طیف لیکرت  5گزینه ای (درست است1 ،؛
نسبتاً درست2 ،؛ برخی مواقع3 ،؛ نسبتاً غلط 4 ،و کامالً غلط )5 ،نمره
گذاری می شود .حداقل نمره  10نشانه عدم وجود آشفتگی و حداکثر
 50نشان دهنده آشفتگی زیاد بین زوجین می باشد .نمره  20و باالتر
نشان دهنده وجود آشفتگی می باشد .سواالت  6 ،5 ،2 ،1و  7به
صورت معکوس نمره گذاری می شود.)25( .
یافته ها
در مرحله کیفی تحلیل تماتیک عوامل طالق توافقی خصوصیات
جمعیت شناختی نمونه ها شامل :میانگین سنی برای مردان  31/7و
برای زنان  26/13می باشد و میانگین سالهای زندگی مشترک 6/27
بود و میانگین تعداد فرزندان برای نمونه مورد بررسی  0/65بوده است
که در این میان  9زوج دارای فرزند و  21زوج فاقد فرزند بودند .در
مرحله کمی بیشترین درصد سنی در گروه آزمایش و کنترل بین  20تا
 29سال ( 53/3و  )43/3بود ،بیشترین درصد خصوصیت تحصیالت
گروه آزمایش و کنترل ( 53/3و  )43/3بود .بیشترین درصد
خصوصیت مدت ازدواج گروه آزمایش و کنترل ( 66/7و  )46/7بود.
نتایج آمار توصیفی متغیرها نشان به این صورت بود که میانگین
آشفتگی زناشویی در پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری در گروه
آزمایش  25٫67 ،38٫44و  25٫68و در گروه گواه  38٫83 ،39٫27و
 38٫76بود.
با توجه به طرح پژوهش حاضر که از نوع پیش آزمون ،پس آزمون و
پیگیری بود ،برای تحلیل دادهها و به منظور کنترل اثر پیش آزمون،
پس آزمون و پیگیری از روش آماری آنالیز واریانس در
اندازهگیریهای مکرر استفاده شد .در این نوع تحلیل باید پیش
فرضهای زیر رعایت گردد تا بتوان به نتایج منتج شده اطمینان کرد.
یکی از مفروضههای آزمون تحلیل اندازه گیری های مکرر ،بررسی
همسانی واریانس است که بدین منظور از آزمون لون (جدول )2
استفاده شده است.

جدول  :2نتایج آزمون همگنی واریانس (طرح :پیش فرض+زمان+گروه +زمان×گروه)
سطح معنی داری
مراحل
متغیرها
2DF
1Df
F
0.896
28
1
0.017
پیش آزمون
0.899
28
1
0.016
پس آزمون
آشفتگی زناشویی
0.900
28
1
0.002
پیگیری
با توجه به نتایج جدول ( ،)2چون سطح معنی داری نمرات متغیرها در
پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری ،از سطح خطای  0/5بیشتر است
( )P>0/05لذا میتوان نتیجه گرفت که واریانس نمرات پیش آزمون،

پس آزمون و پیگیری متغیرهای پژوهش ،همگن (یکسان یا متجانس)
هستند.
همچنین نتایج آزمونهای چند متغیره برای اثر زمان ،تعامل زمان و
گروه (چهار آزمون اثر پیالی ،الندای ویلکز ،اثر هتلینگ ،بزرگترین
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ریشه روی) نیز معنادار بود ( .)p>0/05در جدول ( )3به بررسی نتایج

آزمون کروویت موچلی میپردازد.

جدول  .3آزمون کروویت موچلی
سنجه

موچلی w

خی دو

df

سطح معنی داری

آشفتگی زناشویی

0.882

3.390

2

0.184

منبع

گروهها
P≥0/5
با توجه جدول ( )3مشاهده میشود که آزمون موچلی برای متغیر
آشفتگی زناشویی در آزمون موچلی بیشتر از  0/05بود ،از آزمون
شفرسیتی-آسامد برای بررسی آن استفاده میشود.

گرینهاوس-گیسر
0.894

اپسیلون
هوئین-فلت
0.986

الور-باند
0/500

*

جدول  .4نتایج آزمون محافظه کار گرینهاوس-گیسر ( )g-gو شفرسیتی آسامد ( )s-aتصحیح شده (اثرات درون گروهی)
منبع

آزمون

سنجه

متغیرها
مجموع مجذورات نوع
سوم

آشفتگی
زمان
زناشویی
آشفتگی
تعامل زمان و
755.286
s-a
زناشویی
گروه
آشفتگی
513.328
خطا (زمان)
s-a
زناشویی
جدول ( )4مشخص کرد در سطح  0/5در متغیر زمان و تعامل زمان و
گروه اثرات این فرض (کروویت) تأیید شده است .طبق جدول ()26-4
سطح معنی داری زمان و تعامل زمان و گروه در آزمون گرینهاوس-
گیسر و شفرسیتی آسامد کمتر از مقدار خطای  0/05است متغیر
s-a

منبع

876.545

درجه
ازادی

میانگین
مجدورات

2

438.273

*0.001 47.812

2

377.643

*0.001 41.198

56

9.167

F

Sig

مجذور
اتا
0.631
0.595

آشفتگی زناشویی مورد بررسی در زمانهای مختلف (پیش آزمون،
پس آزمون و پیگیری) تفاوت معنی داری وجود دارد .به همین ترتیب
تعامل زمان و گروه نیز معنادار است (.)P>0/05

جدول  :5خالصه جدول نتایج تحلیلواریانس با اندازه گیری های مکرر بررسی اثرات بین گروهی متغیرها
ضریب اثر
میانگین
درجه
مجموع مجذورات نوع سوم
سنجه
Sig
F
اتا
مجدورات
آزادی

ضریب
ثابت
1831.240
آشفتگی زناشویی
گروه
3850.780
آشفتگی زناشویی
خطا (زمان)
با توجه به نتایج جدول ( )5چون سطح معناداری اثر گروه برای
آشفتگی زناشویی کمتر از میزان خطای  )p>0/05( 0/05است ،اثر
گروه بر آشفتگی زناشویی معنی دار و اینکه نتایج نشان دهنده معنادار
بودن اثر گروه بر متغیر آشفتگی زناشویی است .پس برای مشخص
آشفتگی زناشویی

سنجه
آشفتگی زناشویی

گروه

106778.467

1

106778.467

*776.413

0.001

0.965

*13.315

0.001

0.322

1831.240
1
137.528
28
شدن تفاوت گروهها در متغیر آشفتگی زناشویی در هر یک از این
زمانها از آزمون تعقیبی  LSDاستفاده شد.

جدول  :6مقایسه زوجی مراحل آزمون (نتایج آزمون تعقیبی )LSD
سطح معنی داری
خطای انحراف استاندارد
اختالف میانگین
میانگین

حد پایین

حد باال

آزمایش

29.934

-9.022

2.472
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بررسی اثربخشی بسته ی پیشگیری از طالق بر آشفتگی زناشویی زوجین متقاضی طالق توافقی

بر اساس نتایج جدول ( )6آزمون تعقیبی  ،LSDمالحظه شد بین
پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری ،میانگین نمره آشفتگی زناشویی
اختالف معنی داری بین گروههای آزمایش و گواه وجود دارد
( )p>0/05البته با توجه به فاصله اطمینان  95درصد نتایج نشان داد
آشفتگی زناشویی در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه کاهش معنی
داری (حد باال و پایین هر دو منفی) وجود دارد .بنابراین در زمانهای

پس آزمون و پیگیری ،میانگین نمره آشفتگی زناشویی نسبت به گروه
گواه کمتر بود .بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه بسته پیشگیری
از طالق بر کاهش آشفتگی زناشویی در زوجین متقاضی طالق
توافقی تأثیر معنی داری دارد ،تأیید میشود که در نمودار زیر این
تغییرات قابل مالحظه است.
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نمودار شماره .1مقایسه آشفتگی زناشویی در سه زمان در دو گروه آزمایش و گواه
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش اثربخشی بسته ی پیشگیری از طالق بر آشفتگی
زناشویی زوجین متقاضی طالق توافقی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
نشان داد بسته ی پیشگیری از طالق بر آشفتگی زناشویی زوجین
متقاضی طالق توافقی موثر بوده است .از این جهت که نشان داده اند
بسته ی پیشگیری از طالق بر آشفتگی زناشویی زوج های متقاضی
طالق توافقی تأثیر دارد با پژوهش های قبلی همسو می باشد.
نتایج این پژوهش با ( )27( ،)19( ،)26و ( )28همخوانی دارد.
امانی ،عیسی نژاد و علیپور ( )1397در پژوهشی در قالب مداخله نیمه
تجربی به بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوهی
گروهی بر آشفتگی زناشویی ،تعارض زناشویی و خوش بینی در زنان
متاهل پرداختند ،نمونه این پژوهش  24زن متاهل دارای مشکالت
زناشویی بود ،یافتهها نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر
آشفتگی زناشویی ،تعارض زناشویی و خوش بینی موثر بوده است(.)26
ملکی و همکاران ( )1396در پژوهشی با هدف مقایسه اثربخشی زوج
درمانی شناختی رفتاری و زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر
ابعاد اجتماعی و روانی کیفیت زندگی زوجین آشفته انجام دادند .نتایج
نشان داد روشهای زوج درمانی شناختی رفتاری و زوج درمانی مبتنی
بر پذیرش و تعهد بهطور معناداری باعث افزایش ابعاد اجتماعی و
روانی کیفیت زندگی زوجین آشفته شدند(.)27
در پژوهش ( )28در مطالعه ای دو شیوه زوج درمانی سیستمی و
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را بر روی آشفتگی زناشویی زوج
های 30-20ساله مورد مقایسه قرار دادند .نتایج تحلیل مانووا نشان
داد که رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد اثربخشی بیشتری بر آشفتگی
زناشویی نسبت به زوج درمانی سیستمی داشته است.

نتایج این پژوهش نشان داد بسته پیشگیری از طالق بر آشفتگی
زناشویی در زوجین متقاضی طالق توافقی تأثیر منفی دارد .به این
صورت که بسته پیشگیری از طالق منجر به کاهش آشفتگی زناشویی
در زوجین متقاضی طالق توافقی شد.
با توجه به این نتایج چنین تبیین می شود سازگاری زوجین که نشان
دهنده تعامالت و هماهنگی بین زوجین در روابط زناشویی است(.)29
در اثر جلسات پیشگیری از طالق تدوین شده که در بردارنده جلساتی
همچون «افزایش تعامالت مثبت با همسر بحث در خصوص اهمیت
پذیرش نفوذ همسر از سوی شوهر و تاثیر آن در روابط زناشویی و
آموزش افزایش تعامالت مثبت با همسر»« ،افزایش تعامالت مثبت با
همسر»« ،افزایش احساسات مثبت»« ،تمرکز بر نکات مثبت»،
«ارزش های مشترک»« ،ابعاد صمیمیت در زوجین»« ،بررسی دنیای
عاطفی همسر»« ،تمرکز براندام های جنسی»« ،انواع شیوه های
مقاربت متناسب با مشکل زوجین»« ،بررسی میزان حصول اهداف
درمانی» بود منجر به افزایش سازگاری زناشویی شده است.
زیرا با توجه به اینکه زوجین متقاضی طالق عموماً دارای خصومت
زناشویی نسبت به همسر خود هستند و در این بین بروز تعارضی که
بین تعارضات زناشویی و والدین زوجین وجود دارد منجر به افزایش
ناسازگاری زوجین شده و در دراز مدت اثرات منفی بر سازگاری
فرزندان با والدین نیز می گذارد و به رشد مثلث سازی در خانواده ها
کمک می کند( .)30تمریناتی و بسته هایی که بتواند تعامالت مثبت
بین زوجین را پرورش دهد و همچنین کارهایی که از تنش و آسیب
های تعاملی و توافقی بکاهند ،نقش موثری در کاهش آشفتگی
زناشویی دارند(.)31
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صادقی و همکاران

در عوامل موثر بر بروز طالق توافقی ضعف سالمت روان نقش مهمی
را در عوامل درونی ایفا کرد ،زیرا استرس های زوجین منجر به بروز
ضعف سالمت روانی در بین زوجین می شود که در این بین سازگاری
زناشویی تعدیل کننده دارد(.)32
از این رو بکارگیری هیجانات مثبت همچون آموزش شیوه های
مؤثر افزایش محبت و تعامالت مثبت ،احیا و افزایش احساسات مثبت
و قدرشناسی که در بسته پیشگیری از طالق به کار گرفته شد،
همچون سایر پژوهش ها که نشان می دهند محبت و قدرشناسی بین
زوجین به افزایش سازگاری آنها کمک می کند( .)33در این پژوهش
نیز سعی شد در جلسات پیشگیری از طالق تمریناتی برای افزایش
احسات مثبت برای زوجین استفاده شود که در نهایت به کاهش
آشفتگی زوجین نیز منجر شد .با توجه به این نتایج چنین تبیین می
شود آشفتگی زناشویی که نشان دهنده استرس و پریشانی بین روابط
زناشویی است در اثر جلسات پیشگیری از طالق تدوین شده که در
بردارنده آموزش «مقابله با استرس زناشویی»« ،مداخالت پذیرش»،
«انواع مداخالت تحمل»« ،چهارچوب دهی مجدد»« ،جایگزینی
باورهای واقع بینانه»« ،حل مساله»« ،سبک های حل تعارض» بود
توانست سطح آشفتگی زناشویی را در زوجین متقاضی طالق توافقی
کاهش دهد.
عدم کنترل هیجانات از عوامل موثر بر آشفتگی زناشویی در بین
زوجین است( .)34زمانی که سوء رفتارهای عاطفی در بین زوجین به
صورت متقابل عرضه می شود ،کنترل هیجانات منفی کم شده و به
پریشانی های روانی همچون خشونت روانی ،کالمی ،بدنی و
پرخاشگری می انجامد ،حال آموزش استراتژی های مقابله با استرس
نقش مهمی در کاهش آشفتگی های روانی که منجر به بروز
مشکالت سالمت روان می شود دارد( .)35به صورتی که بتوان به
شناسایی منابع استرس و نحوه تاثیر آن بر روابط ،زوجین را قادر می
سازد تا با اعمال و موضع گیریهای خود فشار و استرس را در خانواده
کاهش دهد که یکی از تکنیک های مهم در کاهش آشفتگی
زناشویی در این پژوهش بود .از آنجا که برخی از زوجین قدرت
پذیرش و هضم رویدادهای زناشویی منفی را نداشته و نمی توانند به
حل مسئله بپردازند سطح آشفتگی زناشویی در آنها نیز افزایش می
یابد ،قدرت تحلیل مشکالت در زوجین کاهش یافته و تعارضات
زناشویی مدام در روابط آنها بروز می یابد(.)36
برنامه مداخله پذیرش یکی از تکنیک های موثری است که به بهبود
روابط زوجین و کاهش استرس های زناشویی و آشفتگی انها کمک
می کند ( .)37زیرا در مداخالت پذیرش الف) :مشکالت خود را به
صورت (آن) در نظر بگیرند .ترغیب زوجین به تحلیل منطقی
مشکالت شان تا از تعارضات خود فاصله بگیرند .تاکید بر بحث های
بی طرفانه و روشن .ب) :رشته تعامالت مشکل دار زوجین شناسایی
شده و مشکل موجود به عنوان دشمن مشترک در نظر گرفته شود که
زوجین باید پشت به پشت به آن حمله ور شوند .ج) :آوردن صندلی
چهارم به جلسه درمان ،زوجین تصور کنند که مشکل آنها بر روی این
صندلی نشسته است و به مشکل شان به عنوان آن و چیزی که خارج
از رابطه است نگاه کنند .د) :وقتی تعارض شان در زندگی باالست یک
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صندلی برای درمانگر در نظر بگیرند و فرض کنند حضور دارد و حرف
شان را به درمانگر فرضی بگویند تا یکدیگر .از این تکنیک هایی که
منجر به توسعه پذیرش در زوجین شدند توانستند میزان تعارضات
زناشویی را در آنها کاهش دهند که این تعارضات با معنادرمانی و
کنترل از خارج در آنها بهبود یافت و در نهایت میزان آشفتگی
زناشویی در این زوجین کمتر شد .بابایی و قهاری ( )1395معتقد
هستند که آموزش مهارتهای ارتباطی می تواند بر افزایش صمیمیت و
سازگاری زناشویی تأثیر بگذارد( .)38روابط زناشویی در زوجین با
آشفتگی زناشویی باال به شیوه بدی اجرا میشود و زمانی که همسر
عصبانی به نظر میرسد که مشاوره زوجی سبب میشود تا توجه
زوجها به تبیینهایی که در مورد رفتار یکدیگر و به استاندارها و
انتظاراتی که از رابطه زناشویی دارند ،معطوف گردد .به دلیل این که
کشف و بر مأل شدن خیانت اغلب منجر به آشفتگیهای هیجانی و
تعامالت منفی بین زوجها میشود ،مشاوره زوجی در مقایسه با
مشاورههای فردی کمک بیشتری مینماید تا زوجها آشفتگیهای
هیجانی کمتری را تجربه کنند و از شدت تعامالت منفی آنها کاسته
شود (.)39
نبود رضایت زناشویی میتواند مشکالت جدی را در خانواده به وجود
آورده و در پارهای از موارد منجر به طالق زوجین میگردد( .)40چون
مسائل و مشکالت در زندگی جزء طبیعی از رابطه زناشویی زوجین
است ،آنچه اهمیت دارد واکنش زوجین به این مسائل است طوری که
استفاده از روش های نامناسب حل مشکل باعث آشفته تر شدن
اوضاع و سست شدن رابطه صمیمانه و به دنبال آن کاهش آشفتگی
زناشویی و پریشانی زوجین در ارتباط با هم را ثمر می آورد .این
موضوع در مورد زوجین متقاضی طالق محتمل تر است .زیرا داشتن
مسائلی که به آشفتگی زناشویی منجر شده است به طور معمول از
مشکالت خاصی نشات گرفته است که نتوانسته اند به حل آن
بپردازند ،و راه حل مناسب و کارآمدی در راستای این مسائل برای
ایشان وجود نداشته است ،که نه تنها باعث تشدید مشکالت جدید تر
شده است بلکه به رابطۀ زناشویی به حدی لطمه زده که اقدامات
طالق توافقی را در پی گرفته اند.
از این رو یکی از بخش های این پژوهش آموزش تکنیک هایی بود
که به حل مسائل کهنه و اولیه کمک کرده بود .ایجاد مهارت های
جدید در حل مسائل پیرامونی که منجر به آشفتگی زناشویی می شد
در این بسته پیشگیری مد نظر قرار گرفت ،زیرا نزدیکترین افراد به
زوجین خود آنها هستند که با یادگیری این شیوه ها در کوتاه ترین
زمان ها نسبت به حل مسائل خود اقدام کرده و از افشاگری رازهایی
که منجر به تنش زناشویی و پریشانی یکی از زوجین می شود
جلوگیری به عمل می آورد ،شیوه های حل مسأله ناکارآمد به شیوه
های کارآمد تبدیل شد و حاصل استفاده مکرر زوجین از این شیوه ها
برای از بین بردن مسائل زندگی بود(.)41
با این وجود پژوهش حاضر نیز مانند سایر پژوهش های مشابه دارای
محدودیت هایی همچون انجام گرفتن در اصفهان و تعمیم آن به بقیه
نقاط کشور ،نمونه گیری در دسترس ،تمایل پایین زوجین برای
شرکت در جلسات ،محدودیت زمانی زوجین برای شرکت در جلسات
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بدلیل نوع طالق (توافقی) و قابلیت تعمیم بسته به سایر زوجین
متقاضی طالق بوده است .از جمله محدودیت های این پژوهش
محدودیت در مقایسه با بسته های پیشگیری از طالق مشابه هستند،
که بر این اساس پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی بسته های
تدوین شده با سایر بسته های همتا مقایسه شوند .این مطالعه مقطعی
بود و این موضوع به عنوان یکی از محدودیت های پژوهش حاضر به
دلیل مدت زمان انجام رساله دکترا بود که پیشنهاد می شود
پژوهشگران و مشاورین زوج درمانی و پیگشری از طالق ،مطالعات
طولی را در این خصوص داشته باشند.
افزون بر این با توجه به یافته های این پژوهش پیشنهاد می گردد.
این بسته آموزشی برای تمامی زوجین پیش از ازدواج الزامی شود .در

پژوهش های بعدی تاثیر این مداخله در قالب طرح های پژوهشی با
روش های نمونه گیری تصادفی با حجم نمونه بیشتر در جامعه های
پژوهشی دیگری بررسی شود .همچنین تاثیر این مداخله به صورت
مقایسه ای با سایر مداخله های ویژه زوج ها مورد ارزیابی قرار گیرد.
به مراکز درمانی ،مشاوره ای ،بهزیستی ،دادگستری و سایر نهادهای
کالن تصمیم گیرنده در ارتباط با زوج های در معرض طالق که
متقبل هزینه های بسیاری در سطوح فردی اجتماعی می باشند ،می
توان پیشنهاد داد که از یافته های به دست آمده جهت کاهش آمار
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