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 Aim: The purpose of the present study was to determine the effectiveness of 
self-differentiation training on improving family process and content in 
demanding couples with contested divorce.  

Methods: A quasi-experimental design with pre-test, post-test and two-
months follow-up with control group was used. The statistical population 
included couples who mutually consented for divorce, and had referred to the 
counselling clinic of Behravan in Qazvin in 2018. Ten couples (20 participants) 
were selected through purposeful sampling and assigned in experimental and 
control groups. Research tools included Samani’s (2008) family process and 
content questionnaire. Self-differentiation was administered for the experimental 
group in 10 weekly 90-minute sessions. The changes of family process and 
content was measured in posttest and follow-up and data were analyzed by 
repeated measurement.  

Results: Results indicated that self-differentiation significantly have 
promoted family process (P<0.01, F=21.14) and family content (P<0.01, F= 
23.32). This effect was observed in follow-up, and four couples gave up the 
divorce requests (P>0.01, t= 0.01).  

Conclusion: self-differentiation training, thorough empowering couples, 
helps in moderating between reason and emotions; while differentiaton of self 
from original family, affects the functions of family process and content. 
Therefore, it can be used as an efficient psycho-educational package for 
improving the functions of family process and content in divorce demanding 
couples, and may helpprevent divorce. 

Keywords: Self-differentiation, family process, family content, contested 
divorce 
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آمرروزش خودمتمایزسررازی در بهبررود فرآینررد و محترروای  اثربخشرری تعیرر ن بررا هرردپ پررژوهش حاضررر هدددف:
 های متقاضی طالق توافقی انجام شد. خانواده در زو 

 6آزمررون بررا گررروه کنترررل و یررو پ گیررری  آزمررون و پ  آزمایشرری بررا طررر  پ ش روش پررژوهش نیمه روش:
 بهرروان کرز مشراورهبره مر ،3932های ارجاعی متقاضی طالق توافقی در سال  جامعه آماری زو  بود. ماهه

گیری هدفمند انتخاب و به روش تصرادفی در گرروه هرای  روش نمونهنفر( به  69زو  ) 39در قزوین بودند. 
انواده های فرآینررد و محترروای خرر پرسشررنامه ابزارهررای پررژوهشنفررره آزمررایش و کنترررل جررایگزین شرردند.  39

 39درمررانی  جلسرره زو 39ر د (3935ریررزی و بررون ) امررامی خودمتمایزسرازی برنامرره( بودنررد. 6992سرامانی )
آزمرون و  آزمرون، پ  ای برای گروه آزمایش اجرا و تغی رات فرآیند و محتوای خانواده در مراحل پر ش دقیقه

 مکرر تحلیل شد.   گیری ها با استفاده از تحلیل واریان  مختلط با اندازه گیری و داده پ گیری اندازه
( و F ،93/9>P=34/63) خودمتمایزسررازی بررر بهبررود فرآینررد خررانواده آمرروزشنتررایج نشرران داد  ها:  یافتدده

و این تراثیر در مرحلره پ گیرری پایردار مانرده  ( تاثیر معناداری داشتهF ،93/9>P=96/69) محتوای خانواده
 (.  t ،93/9<P=-93/9) زو  از ادامه طالق منصرپ شدند 4است و 
 و ایجرراد تعررادل بررین عقررل هررا از طریررق برنامرره آمرروزش خودمتمایزسررازی توانمنرردی زو  گیری: نتیجدده

گررذارد.  خررانواده ترراثیر میتمررایز خویشررتن از خررانواده اصررلی، بررر کارکردهررای فرآینررد و محترروای احساسررات و 
زو  هررای  فرآینررد و محترروای خررانواده ترروان برررای بهبررود آموزشرری کارآمررد مرری -از ایررن روش روانرری بنررابراین

 استفاده کرد. پ شگیری از طالقمتقاضی طالق توافقی و 
 خودمتمایزسازی، فرآیند خانواده، محتوای خانواده، طالق توافقیهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه
کوچت  کنون در تمامی جوامع بشری به عنتوان اولتین،  ترین و  خانواده از ابتدای تاریخ تا

شتتود. وجتتود یتت  جامعتته ستتالو، بتته  تتترین نهتتاد اجتمتتاعی محستتوب می در عتتین حتتاا مهو
فر، رفتتاهی، قتتادری،  هتتای پایتتدار، پویتتا و بانشتتاع وابستتته استتت )امیتتدیان تشتتکیل خانواده

تر از یتتت  رابطتتته معمتتتولی ستتتاده و  یتتتزی بیشتتتتر و مقتتتاومرابطتتته زناشتتتویی چ(. 3125افشتتتون، 
گون  دوستانه بین دو نفر با توانایی گونتا  استتها، استعدادها، نیازهتا، اعتقتادات و باورهتای 

گون فتتتتردی،  شتتتتود. معمتتتتوال میمهتتتتو تلقتتتتی  یتتتت  قاعتتتتده و در بیشتتتتر جوامتتتتع گونتتتتا عوامتتتتل 
شناختی پایداری و انسجام این نهاد دیرینه و ستازنده اجتمتاعی  اجتماعی، عاطفی و روان

گتر چته زوج میرا تاتعیف  تعهتد دایمتی بته یکتدیگر در نخستتین روزهتای ازدواج  هتا کننتد. ا
 (.1،2630شوند )آماتو، ماروت به مرور زمان دچار تعار  می ها زوجاز  دارند، اما بعای

قتترار  2ای بتته نتتام طتتالق دیتتد عارضتتهایتتن نهتتاد دیرینتته اجتمتتاعی همتتواره در معتتر  ته 
که دوره تصمیو گیری پتیش از طتالق یکتی  داشته است. طالق ی  فرآیند تحوا روانی دارد 

بعاتتی مواقتتع تعتتار  زناشتتویی باعتتث  (.3120هتتای آن استتت )جعفتتری،  تتترین دوره از مهو
طته بتا شود رابطته زن و شتوهر بتا خویشتاوندان ختود افتزایش یابتد و بته تتدریج جتایگزین راب می

توانتد موجتب افتزایش تعارضتات زناشتویی شتده و در نتیجته  همسر شتود. ایتن وابستتگی می
(. نتتتایج پتتهوهش 2631، 3)ستتوموانو ستتازد میزمینتته قطتتع رابطتته، جتتدایی و طتتالق را فتتراهو 

یتدر  کلتی چرخته طتالق هتا  زوجبتر روی ( 2630)برومفیلد، شور و ر کته در یت  نگتاه  نشتان داد 
افتتد.  کارکردی خانواده در ابعاد عاطفی، شناختی و رفتتاری اتفتاق میمعموال در ا ر عوامل 

کارآیی الزم را نداشتته باشتد  کارکرد عاطفی خانواده  که  بته  یکتدیگرنستبت بته هتا  زوجزمانی 
هتتا بتته طتتور  امتتروزه مشتتکالت خانواده رستتند. احساستتی متتی تفتتاوتی عتتاطفی و ستتطحی از بی

                          
1. Amato, P. R.,& Marriott, B. H. 
2. divorce 
3. Somohano,V. C. 
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دار، بته هتو ختوردن تعتادا  هتای مشتکل د زوجچشمگیری افزایش یافتته استت. افتزایش تعتدا
هتتزار در  370ایتتران، و آمتتار بتتاالی طتتالق تتتوافقی در  هتتا زوجشتتدن روابتتط  هتتا، مختل خانواده

باشتتد )عباستتی، علیتتزاده، امیتتدوار  شتتاهد ایتتن ادعتتا می 3127تتتا  3111های  فاصتتله ستتاا
کیش،      (.3127شلمانی، حسینی خطیبی، صفا

کنتد و هتیی  های سالو نمی انوادهای بدون داشتن خ هیی جامعه تواند ادعتای ستالمت 
تتترین نهتتاد  تتتا یر از ختتانواده نیستتت. بنتتابراین ختتانواده مهو های اجتمتتاعی بی یتت  از آستتیب

کارکرد آن تا یر می جامعه است و ورود هر عامل تنش استتو،  -گذارد )مارشاا، متواری  زا بر 
گروتنهتتوی  گون فتتردی، اجتمتتاعی، عتتاطفی و (. معمتتوال عوامتتل 2630، 1تروتستتنبورک و  گونتتا

کننتد  شناختی پایداری و انسجام این نهاد دیرینه و ستازنده اجتمتاعی را تاتعیف می روان
 (.2630، 2)آماتو، ماروت

کته در ستاا ی  پدیده آسیب 3طالق توافقی  های اخیتر  زای نو هور برای ختانواده استت 
در قتتانون، طالقتتی بتته نتتام طتتالق (. 3127و همکتتاران،  شتتدیدا رو بتته افتتزایش استتت )عباستتی

شود و آنچه بته ایتن نتام شتهرت یافتته در واقتع ذیتل عنتوان طتالق خلعتی یتا  توافقی دیده نمی
که از جمله طالق گتاه زن و مترد  های بائن به شمار می مبارات است  روند. در طتالق تتوافقی 

کتته قاتتات محکمتته بتته طتتالق  متفقتتا اقتتدام بتته درخواستتت دادخواستتت طتتالق می کننتتد 
کتته زوج نیتتز بتتا آن موافقتتت  مبتتارات حکتتو می گتتاهی خواهتتان طتتالق، زوجتته استتت  دهنتتد و 

 (.  3121کند )موسوی،  کند و دادگاه رای به طالق خلع می می
( در مورد عوامل مو ر در افتزایش طتالق تتوافقی 3123نتایج پهوهش ساروخانی و قاسمی )

کنتونی  که تقابتل ستاختار ستنتی و متدرن در جامعته  ایتران، فردگرایتی نیمته تمتام، نشان داد 
گاهی و اشتعاا زنتان، تیییتر نگترش افتراد جامعته نستبت بته ازدواج، جامعه پتذیری  افزایش آ

کنترا اجتماعی از عوامل افتزایش طتالق تتوافقی در جامعته استت. مقایسته  کاهش  ناق  و 

                          
1. Marchal, J. P., Maurice-Stam, H., Trotsenburg, A. S. P.,& Grootenhuis, M. A 
2. Amato, P. R., & Marriott, B. H 
3. contested divorce 
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که طالق تتوافقی بیشتتر از ستوی افترا می دو نوع طالق توافقی و غیرتوافقی نشان د طبقته دهد 
کتته بتته صتتورت  متوستتط جامعتته متتورد استتتقباا قتترار می گیتترد، ایتتن افتتراد نستتبت بتته افتترادی 

تر بوده و بته زنتدگی  کنند، به ساختارهای مدرن جامعه نزدی  غیرتوافقی اقدام به طالق می
آمیز برختتورد  نگتترش غیرستتنتی دارنتتد و نستتبت بتته زنتتدگی و حتتتی در فرآینتتد طتتالق مستتالمت

همچنین عواملی مانند بازاندیشی در نقش مترد بته (. 3123، و قاسمی ساروخانی) کنند می
زناشویی نامطلوب، درگیری عتاطفی، اختتالالت شخصتیتی و  آور خانواده، روابط عنوان نان

اجتمتتاعی و فشتتار هنجتتاری اطرافیتتان بتته طتتور مستتتقیو یتتا  -رفتتتاری، اختالفتتات فرهنگتتی
 .(3121)موسوی،  ان نقش دارندگیری طالق توافقی از جانب زن غیرمستقیو در شکل

گلتتدارد، مارشتتاا، اولستتون، دنتتی   هتتای مستتتعد  ( بتتر روی زوج2632) 1نتتتایج پتتهوهش 
کتته نقتتاع قتتوت و متتذهب در زوج تواننتتد  هتتا بتته عنتتوان محتتتوای ختتانواده می طتتالق نشتتان داد 

کته ایتن  مندی زناشویی زوج قوی برای رضلیتهای  کننده بینی پیش ها باشتد. در شترایطی 
کمرنگ شوند همسران به تدریج بته مشتکالتعوا زناشتویی از جملته  مل در فاای خانواده 

کتتنش عتتاطفی نستتبت بتته یکتتدیگر روی می کتته زمینتته طتتالق  ستتردی عتتاطفی و عتتدم وا آورنتتد 
 سازد. عاطفی را فراهو می

کتته قابلیتتت نمتتایش نیمتترخ روان  شتتناختی ختتانواده را بتته ختتوبی دارا  یکتتی از الگوهتتایی 
کتته توستتط ستتامانی ) می 2فرآینتتد و محتتتوای ختتانواده باشتتد، الگتتوی می ( طراحتتی 2661باشتتد 

هتتای ایرانتتی طراحتتی شتتده  شتتده استتت. ایتتن متتدا براستتاس مطالعتتات بتتالینی روی خانواده
های آموزشتی و درمتانی بترای  شناسی ختانواده و تتدوین برنامته گونه است و محور اصلی آن، 

کارآمتدی یت  ختانواده (. برا2633خانواده است )سامانی و استدی متنش،  ستاس ایتن الگتو نا
ختتتانوادگی، محتتتتوای ختتتانواده و بافتتتت  باشتتتد: فرآینتتتد مجموعتتته عوامتتتل می وابستتتته بتتته ستتته

کارآمدی هر ی  از عوامل یاد شتده می توانتد منجتر بته بتروز مشتکالتی  اجتماعی خانواده و نا
لگتو منظتور از در این ا (.3122الدین، صادقی، چراغی و زارع،  در سطح خانواده شود )محی

                          
1. Goddard, H. W., Marshall, J. P., Olson, J. R., & Dennis, S. A 
2. Process and Content Model (FPC Model) 
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که اعاای خانواده را در انطباق با نیازهتا و شترایط جدیتد  کنش خانواده  فرآیند هایی است 
کنش یاری می   مسترله، پذیری، مهتارت حل مهارت مقابله، انعطاف ،  ها کنند. از جمله این 
باشد. منظور از محتتوای ختانواده  مذهبی می گیری  گیری، مهارت ارتباطی و جهت تصمیو

های خانواده اعو از درآمد، تحصتیالت، شتیل و ستالمت جستمانی  ها و پتانسیل داشت نیز
همچنتتین بعتتد ستتوم یعنتتی بافتتت اجتمتتاعی ختتانواده، محتتیط فرهنگتتی و  باشتتد. و روانتتی می

کتتترده استتتت ختتتاطر نشتتتان می اعتقتتتادات سیستتتتو کتتته یتتت  ختتتانواده را احاطتتته  ستتتازد  هایی 
کار2661)سامانی،  کارآمتدی ختانواده در  کردهتای فرآینتد و محتتوا زمینته بتروز مشتکالت (. نا

که بین خانواده3121کند. قریشی و فرامرزی ) می زناشویی را فراهو هتای ستالو و   ( معتقدند 
هتتتای  روانی و مهارت دار فرآینتتتدی و محتتتتوایی بتتته لحتتتا  ختتتودتنظیمی، ستتتالمت مشتتتکل

    ارتباطی تفاوت وجود دارد.
توانتتد بتتا تا یرگتتذاری بتتر فرآینتتد و محتتتوای  میرستتد آمتتوزش خودمتمایزستتازی  بتته نظتتر می 

گیتتری، زمینتته  مستتاله و تصتتمیو هتتایی ماننتتد حتتل کلتتی ختتانواده و بتتا تیییتتر و تقویتتت مهارت
کارآمتتد و مثبتتت را در زنتتدگی آینتتده افتتراد از جملتته تصتتمیو گیری در حتتوزه  ایجتتاد تیییتترات 

حتتوا و فرآینتد ختانواده ستازد. الگتوی م ادامه تحصیل، اشتیاا و درآمدهای متالی فتراهو می
کتارآیی دارد و آمتوزش ختانواده و  در تبیین تفاوت بین خانواده های متقاضی طالق و عتادی 

  ختدایاری 2661های درمانی بر بهبود فرآیند و محتوای خانواده متو ر استت )ستامانی،  برنامه
 (.  3125فرد  زندی  حاج حسینی و غباری بناب، 

کتته در حتتوزه طتتالق انجتتام شتتده در پهوهش اند بیشتتتر بتته بررستتی نقتتش متییرهتتا در  هتتایی 
کتته انجتتام شتتده، تتتا یر  انتتد و در مطالعتتات مداخلتته بتتروز طتتالق پرداخته ای محتتدودی هتتو 

کلتی  های مشاوره و روان روش شتده استت. در  انجتامدرمانی خانواده به صتورت رویکتردی و 
گونته جدیتدی که  از طتالق در دهته اخیتر بتوده و  شتیوع بتاالیی دارد،  خصود طالق توافقی 

هتتتیی تالشتتتی در جهتتتت مطالعتتته ا ربخشتتتی متتتداخالت مشتتتاوره و روان درمتتتانی ختتتانواده در 
هتتای قبلتتی در ایتتن حتتوزه بتته  جلتتوگیری از طتتالق تتتوافقی انجتتام نشتتده استتت و بیشتتتر پهوهش
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کته هنت بررسی مشکالت پت  از طتالق پرداخته وز هتیی طالقتی بته انتد. لتذا در طتالق تتوافقی 
آموزشتتی در فرآینتتد و محتتتوای  -بکتتارگیری متتداخالت روانتتیطتتور قتتانونی  بتتت نشتتده استتت، 

کند.  تواند می  خانواده  از وقوع طالق جلوگیری 
کمکت نظریه سیستتمی توستعه  یدرمتان درمتانی و خانواده بترای زوج یبتوون بته عنتوان ابتزار 

( 3271بنیتتتتتاد نظریتتتتته بتتتتتوون استتتتتت. بتتتتتوون ) 1افتتتتتته استتتتتت. مفهتتتتتوم خودمتمایزستتتتتازیی
کتارکرد  خود" را پیوستاری در نظر می"تمایزیافتگی که در آن فرد قتادر استت بتین التف(  گیرد 

کنتتد، تعریتتف  -هیجتتانی ب( صتتمیمیت -عقالنتتی خودمختتتاری، در روابتتط تعتتادا برقتترار 
ختگی )امتتزاج( آمی تاتمایزیافتگی  بندی از درجهی  کند. این مفهوم افراد را بر حسب  می

کارکرد عقلی و هیجانی تعریتف می کنتد در حقیقتت خودمتمایزستازی، بیتانگر تعتادا  بین 
(. خودمتمایزستازی 2631، 2بین خودمختاری و فردیت در افتراد استت )ایکستیو و همکتاران

 کنتد، را حفتف منطقتی ختود عملکردهتای توانتد متی فترد کته ای استت درجتهنشتان دهنتده 

طبتق  استت. فشتار تحتت ارتبتاطی درون سیستتو هیجتانی جبارهایا وسیله به که هنگامی
 طتور بته شتود. بنتابراین، متی اصتلی ایجتاد ختانواده در فترد تمایزیتافتگی ستطح بتوون، نظتر

کته عقیتده گتردد. بتوون می متتر ر ختانواده اعاتای بین و تعامالت ها پویایی از وسیعی  دارد 

 شتان اصلی ختانواده در کته خودمتمایزستازی ستطح و زنتدگی ستب  الگوهتای بتا افتراد،

   (.2630 شوند )کارخانه و همکاران، می وارد ازدواج اند، بدست آورده
 کننتتتتد می تتتتتالش همستتتتربتتتتا  تعامتتتتل در ویتتتتژه بتتتته نزدیتتتت  روابتتتتط در افتتتتراد کتتتته متتتتوقعی

 چطتتتور کتتته ایتتتن و ختتتود متتتورد در همسرشتتتان احستتتاس پایتتته بتتتر را ختتتود بتتته نستتتبت  احستتتاس
 و شتتده تخریتتب آنهتتا رابطتته در صتتمیمیت نهنتتد، بنتتا بخشتتد، متتی اعتبتتار آنهتتا بتته همسرشتتان

 تمتتایز هتتای ختتانواده بتته متعلتتق کتته افتترادی (.2632 ،3)لتتیشتتود  می مختتتل ارتباطتتات تحتتوا
 و انتد یافتهان تمتایز نیتز آنهتا کته شتوند متی هتایی ازدواج درگیتر بیشتتر  احتمتاال ،هستتند  یافتهان

                          
1. self-differentiation 
2. Xue, Y., & et al 
3. Lee, G. R. 
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 افترادی استت محتمتلنیز  امتر ایتن هستتند. نیتز زناشویی روابط در باالتری بدکارکردی دارای
یتاد  انتد، تمایزیافته ضعیفی صورت به که  بته نستبت ویتژههتای خاصتی  نگترشبته احتمتاا ز

 منجتر شتاید و ستاخته متتر ر را آینتده ازدواج در موفقیتت ،بعتدا ها نگرش این کهدارند  ازدواج
کتته   ازدواج بتته گتترایش یافتتتهاتمایزن افتتراد بنتتابراین د،هتتا شتتوآن بتتدکارکردی بتته بتتا افتترادی دارنتتد 

   (.2631 ،1یونگ و )کیو ندهست تمایزنایافته
هتتتا، بتتترای بهبتتتود فرآینتتتد و  لتتتذا بتتتا توجتتته بتتته نقتتتش تمایزیتتتافتگی در روابتتتط زناشتتتویی زوج

هتتای متقاضتتی طتتالق تتتوافقی، برنامتته خودمتمایزستتازی بکارگرفتتته  محتتوای ختتانواده در زوج
کتتته  پایتتته پهوهش شتتتد. خودمتمایزستتتازی بتتتر هتتتای بتتتوون بنتتتا شتتتده استتتت. وی اعتقتتتاد دارد 

شتتود. در  خودمتمایزستتازی نتته تنهتتا فرآینتتد درمتتانی بلکتته تکنیتت  درمتتانی نیتتز محستتوب می
کته افتراد چگونته بته طتور مستتقل بتر  آموزش خودمتمایزستازی ایتن اهتداف پیگیتری می شتود 

کنتترا کننتد و بته دنبتتاا  متتی استاس شخصتیت ختود و نتته دیگتران، عواطتف و افکتتار ختود را 
کتتردن ستترنخ کتته چگونتته اضتتطراب و فشتتار روانتتی در فتترد  تتاهر می پیتتدا  شتتود و  هایی استتت 

کننتتد  چگونتته فتترد می توانتتد از همتتان آغتتاز بتتا فشتتارهای روانتتی بتته شتتیوه متتو ری انطبتتاق پیتتدا 
یفتتتتن فتتتتردی استتتتت. بعتتتتد  روانتتتتی و بین (. خودمتمایزستتتتازی شتتتتامل دو بعتتتتد درون2632، 2)و
بینانه راجع به موضتوعات سرشتار  عبارت یعنی میزان توانایی فرد برای تفکر واقع روانی درون

از عاطفه در خانواده استت و موجتب رشتد الگوهتای خودانعکاستی بته منظتور شتناخت فترد 
کنتترا عتاطفی و در عتین  شود. بعتد بین می فتردی خودمتمایزستازی یعنتی بته دستت آوردن 

  (.2661، 3)پلگحاا، ماندن در جو عاطفی خانواده است 
مندی زناشتتویی،  کارکردهتتای ختتانواده، رضتتایت بتتاستتطح خودمتمایزستتازی همستتران 

هتتتتتای بتتتتتا  و در خانواده ارتباطتتتتتات ختتتتتانوادگی و فرآینتتتتتد و محتتتتتتوای ختتتتتانواده رابطتتتتته دارد
کتتتتاهش می کارکردهتتتتای ختتتتانواده   بتتتتر ایتتتتن استتتتاس یابتتتتد. تمایزیتتتتافتگی ضتتتتعیف، ستتتتطح 

                          
1. Kim, H. S., Jung, Y. M. 
2. Whiffen 
3. Peleg 
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در  متقابتتلمتتدت و  یمت طتتوالنیر حفتتف صتتمکننتتده د   بختتش هماهنگیتت یافتگیتتزیتما
گریگتترن و روکیتتو-رودیگتتوز)   رابطتته عاشتتقانه استتتیتت از نظتتر  (.2630، 1گتتونزالز، استتکورون، 

گاه ی( خودمختتتار3271بتتوون ) احستتاس و  -شتتناخت -یولتتوژیزیوابستتته بتته ف یهتتا یو آ
ات له ارتباطتتتیله ختتتود فتتترد بلکتتته بتتته وستتتی  فتتترد نتتته تنهتتتا بتتته وستتتیتتتدر  یرفتتتتار ینتتتدهایفرآ

را  یهتتتا، تعارضتتتات ارتبتتتاط کتتتو در زوج یافتگیتتتزیتما بنتتتابراین گیتتترد. میشتتتکل  یختتتانوادگ
بین ابعاد تمایزیتافتگی بتا تعارضتات زناشتویی رابطته منفتی و بتین فرآینتد و  دهد. یش مینما

محتوای ختانواده بتا تعارضتات زناشتویی رابطته منفتی و تمایزیتافتگی در رابطته بتین فرآینتد و 
 (.  3121، نامجویان شیرازی ) با تعارضات زناشویی نقش میانجی داردمحتوای خانواده 

کتتته  تمایزیتتافتگی بتتتا ستتازگاری زناشتتویی زوجاز طرفتتی دیگتتر   هتتتا رابطتته دارد. همستترانی 
که هر دو و یتا یکتی  تمایزیافتگی باالیی دارند سازگاری زناشویی باالتر و در مقابل همسرانی 

کمتتتری دارنتتد.از آنهتتا تمایزیتتافتگی پتتایین دارنتتد ستتا چنتتین بتتر ایتتن استتاس  زگاری زناشتتویی 
کته  فتر  می کمت  میافترابته  خودمتمایزستازیشتود   عقالنتی، کارکردهتای بتین کنتد تتا د 

 بین روابط در خودمتمایزسازینند. ک برقرار تعادا در روابط خود خودمختاری و صمیمیت

آدیتتی و گتذارد ) می تتا یر مندی زناشتویی رضتایت بتر و دارد نقتش مهمتی ختانواده اعاتای
  (.  2630، راما
ران یتدر ا 3127تتا  3111های  در ستاا هتزار متورد طتالق تتوافقی 370  با توجه به آمار لذا 

های محتدود در متورد طتالق تتوافقی و نگرانتی  و انجام پهوهش (3127)عباسی و همکاران، 
( 212: 3121در مورد عوار  طتالق تتوافقی و بتروز معاتالت فتردی و ختانوادگی )موستوی، 

انجتتام پتتهوهش حاضتتر ضتترورت دارد. از ایتتن رو پتتهوهش حاضتتر بتتا هتتدف تعیتتین ا ربخشتتی 
هتتای متقاضتتی طتتالق  آمتوزش خودمتمایزستتازی در بهبتتود فرآینتتد و محتتوای ختتانواده در زوج

 توافقی انجام شد.

                          
1. Rodiguez- Gonz alez, M., Skowron, E. A., Gregorio, V. C., & Roque, M. S. 
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 روش 
کنتترا و یت  پیگیتری  پ  -آزمون آزمایشی و طرح پیش روش پهوهش نیمه گروه  آزمون با 

توافقی به مرکتز مشتاوره بهتروان های ارجاعی متقاضی طالق  زوج، یآمار جامعه بود.  ماهه 2
کته حتداقل یت  ستاا از زنتدگی زناشتویی مشتترک آنهتتا بودنتد  3120در شتهر قتزوین در ستاا 

که فقط زوجگذشته باشد.  هتای متقاضتی طتالق تتوافقی متدنظر بودنتد، از روش  از آن جایی 
گیتتری هدفمنتتد   هتتا فرآینتتد و محتتتوای ختتانواده زوج ابتتتدا ستتطح اولیتته استتتفاده شتتد.نمونتته 

زوج متقاضتتی طتتالق  70(. 2661گیری شتتد )ستتامانی،  انتتدازهستتامانی  بوستتیله پرسشتتنامه
کز ارجاع داده شدند و پرسشنامه فرآیند و محتتوای ختانواده را تکمیتل  های توافقی به این مرا

کتتته دارای پتتتایین 26زوج ) 36ها،  گتتتذاری پرسشتتتنامه بعتتتد از نمره  کردنتتتد. ترین نمتتتره در  نفتتتر( 
انتختتتاب شتتتدند و بعتتتد بتتته طتتتور تصتتتادفی و ، بودنتتتد فرآینتتتد و محتتتتوای ختتتانوادهپرسشتتتنامه 

گتروه آزمتا کنتترا )یمساوی در دو  گتروه( جتایگزین شتدند. 36زوج یتا  1ش و  برنامته  نفتر در هتر 
جلستته یتت   36در  (3121امتتامی ریتتزی و بتترون، خودمتمایزستتازی مبتنتتی بتتر نظریتته بتتوون )

گتروه آزمتایش اجترا شتد و بترای کنندگان در  شترکتبترای  درمانی ساعته و نیو به صورت زوج
کنترا هیی برنامه فرآینتد و محتتوای  ای اجرا نشد. بعد از اتمتام جلستات دوبتاره ستطح گروه 

هتتا  زوجمتتاه مجتتددا  2آزمتتون(. بعتتد از  گیری شتتد )پ  انتتدازهکنندگان  شتترکتهمتته  ختتانواده
شتتد  گیری انتتدازهکنندگان  شتترکتهمتته  فرآینتتد و محتتتوای ختتانواده دعتتوت شتتدند و ستتطح

بعتد از اتمتام ،  ننوگاا   و حقوو  روت ت   رعایت مالحظات اخالقی به منظور)پیگیتری(. 
 بتتترای جلسوووه 3فشوووتدر در  صوووورتبوووه  برنامتتته خودمتمایزستتتازی فرآینتتتد پتتتهوهش،

کنترا  کنندگان شرکت گروه  کته شترایط حاتور در جلستات قتبال از آن جتاشتود.  اجرا در  یی 
کنندگان  کنندگان به خوبی توضتیح داده شتد، تتا پایتان دوره همته شترکت برای همه شرکت

 حاضر بودند و هیی افت آزمودنی وجود نداشت.
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 . خالصه جلسات آموزش خودمتمایزسازی1 جدول
 تکلیف محتوای جلسه اهداف جلسه جلسه

آشتتتنایی اعاتتتا بتتتا  3
گتتتتتتتتتروه و معرفتتتتتتتتتی 
 اهداف جلسات 

ایجتتاد رابطتته حستتنه، ایجتتاد تعهتتد بتترای ادامتته 
اجتتترای پتتتیش آزمتتتون، آشتتتنایی بتتتا جلستتتات، 

گتتتاه کردن اعاتتتاه بتتته  ختتتود و تمتتتایز ختتتود،، آ
 نقش خود در زندگی

هتتتای  هتتتا خواستتتته شتتتد ویژگی از زوج
ختتتتتتتتتتتود و پیشتتتتتتتتتتتینه ختتتتتتتتتتتانوادگی را 

انه بنویسند، ارتباع بتا ختانواده و افست
کنند.  ازدواج خود را بررسی 

آشنایی با مرزهای  2
ارتباطی در زندگی 

 شخصی

گتتتتتاهی از  بررستتتتتی تکلیتتتتتف جلستتتتته قبتتتتتل، آ
چگتتتتونگی تتتتتداخل احستتتتاس، فکتتتتر و رفتتتتتار، 

گاهانته متتورو ی  نقش بحتث در متورد هتای ناآ
در خانواده، پرورش پایه محکتو بترای برقتراری 
ت، بررستتتی تتتتر یر حتتتوادو عتتتاطفی  صتتتمیمی 

های عتتتاطفی( دوران  خراشتتتی و آستتتیب)روان 
کتتتتتتودکی نظیتتتتتتر تعتتتتتتار  و طتتتتتتالق، پتتتتتترورش 

بتتردن بتته عملکتترد  تصتتویرذهنی بتتا هتتدف پی
 سیستو هیجانی

هتتتتتا خواستتتتتته شتتتتتد وضتتتتتعیت  از زوج
ارتبتتاع بتتا ختتانواده اصتتلی را در متتورد 

کنند.  خود بررسی 

آمتتوزش نستتل نگتتار  1
 و طریقه رسو آن

بررستتی تکلیتتف جلستته قبتتل، بررستتی جایگتتاه 
همشیرها، وضتعیت زناشتویی، درجته امتتزاج 
گسترده، نظام عتاطفی ختانواده  فرد با خانواده 
گستتتلش عتتتاطفی از والتتتدین، فرآینتتتد  اصتتتلی، 

هتتا و فرآینتتد  فرافکنتتی ختتانواده و بررستتی مثلث
 انتقاا چندنسلی و چگونگی انتخاب همسر

از خواستتتته شتتتد نستتتل نگتتتار ختتتود را  
کنتتد و درجتته امتتتزاج بتتا ختتانواده  رستتو 

رده و نظتتتتتام عتتتتتاطفی ختتتتتانواده گستتتتتت
کند.  اصلی را مشخ  

ایجتتتتتتتتاد پایتتتتتتتته ای  5
بتتتتتتتتترای برقتتتتتتتتتراری 

 صمیمیت

بررستتتتتتی تکلیتتتتتتف جلستتتتتته قبتتتتتتل، یتتتتتتادآوری 
که منجر به قهر، آشتتی و دعتوا شتده  خاطراتی 

شتتتیوه برقتتتراری و بیتتتان دالیتتتل آنهتتتا، توصتتتیف 
 صمیمیت 

از خواستته شتد یت  متورد از اختتتالف 
کننتتتتد و نجتتتتوه  اخیتتتتر ختتتتود را مطتتتترح 
برختتتورد و شتتتیوه برقتتتراری صتتتمیمیت 

 مجدد را بنویسند.
شناستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتایی  1

دهی  پاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخ
عتتتتتتاطفی در برابتتتتتتر 
گتتتاهی  یکتتتدیگر و آ
بتتتتتتتتتتتتتتر مواضتتتتتتتتتتتتتتع 

 شخصی 

، بررستتتتتتتی بررستتتتتتتی تکلیتتتتتتتف جلستتتتتتته قبتتتتتتتل
که فرد در آنها دچتار اضتطراب  موقعیت هایی 

کتتته فتتترد در  می شتتود، بررستتتی نتتتوع پاستتتخدهی 
یتتتابی میتتتزان بیتتتان  مواقتتتع اضتتتطراب دارد و ارز
مواضع شخصتی ختود و بیتان قتوانین فیشتر در 

  فرآیند تفکی  افکار  از احساسات

هتتتا خواستتتته شتتتد تجربیتتتات و  از زوج
کننتتد و رفتتتار و  حتتوادو را یادداشتتت 

ختتود را نستتبت بتته حتتوادو  احستتاس
کنند.  مشخ  
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 تکلیف محتوای جلسه اهداف جلسه جلسه
بررسی تا یر سب   0

دلبستتتگی موجتتود 
فتتترد در ارتبتتتاع بتتتتا 

 همسر

، بیتتتتان انتتتتواع بررستتتتی تکلیتتتتف جلستتتته قبتتتتل
های دلبستتتتگی موجتتتود و رابطتتته آن بتتتا  ستتب 

اجتمتتتاعی،  رشتتد بعتتدی شایستتتگی در روابط
یتتتتتتتابی و توصتتتتتتتیف ستتتتتتتب  دلبستتتتتتتتتگی   ارز

 و ا ر آن بر زندگی زناشویی آنان  های زوج

خواستتتته شتتتد متتتواردی را در هتتا  زوجاز 
کتتتته  کننتتتتد  زنتتتتدگی ختتتتود شناستتتتایی 
مربتتتوع بتتته نحتتتوه ارتبتتتاع بتتتا مراقبتتتت 

کتته چگونتته کننتتده اولیتته ا ستتت و ایتتن 
بتتتتته زنتتتتتدگی فعلتتتتتی آنتتتتتان لطمتتتتته زده 

 است.
گتتتاهی افتتتراد بتتته    7 آ

چگتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتونگی 
معنتتتتتتتتتتادهی بتتتتتتتتتته 

ها و تعبیتر  واقعیت
و تفستتتتتتتیر ذهنتتتتتتتی 

  آنها

توصیف ماهیتت  بررسی تکلیف جلسه قبل،
متتن، بررستتی دوبینتتی  جایگتتاهفکتتر و تشتتکیل 

ذهتتتتتتن نستتتتتتبت بتتتتتته مستتتتتتائل و ارتباطتتتتتتات و 
چگونگی معنتادهی بته وقتایع، بررستی وقتایع و 

شتتکل  ختتاطرات زنتتدگی مشتتترک و نوشتتتن دو
که هست کته متا بته  نگاه به آنها، آنچه  و آنچته 

 دهیو. آنها معنا می

خواستته جنتد متورد از وقتایع ها  زوجاز 
و ختتاطرات زنتتدگی ختتود را بنویستتند و 

عنادهی و تعبیتر و تفستیر ختود شیوه م
 را بنویسند.

تمتتایز احساستتات   1
کتتتتتاهی  و افکتتتتتار، آ
فتتترد از تاتتتاد بتتتین 
آنچتتتتتتتته هستتتتتتتتت، 
آنچتته بایتتد باشتتد و 

که بترای  نتیجه ای 
 آورد. می او به بار

گتاهی اعاتا بتر بررسی تکلیف جلسته قبتل ، آ
عتتدم تمتتاس بتتا حتتاالت هیجتتانی ختتود و تتتا یر 

گتتتتاهی بتتتتر هویتتتتت  فکتتتتری فکتتتتر بتتتتر درک آن و آ
 ایجاد شده در فرد

خواستتته شتتد چنتتد متتورد از هتتا  زوجاز 
کتتته موجتتتب شتتتادی، تتتترس و  وقتتتایعی 
خشو در آنان شده را بنویستند و تتا یر 
کنند.  فکر بر این حاالت را مشخ  

گتتتتتتاهی از نقتتتتتتش  2 آ
ای ذهتتتتتن  حافظتتتتته

)ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاطرات 
گتتاهی  گذشتتته( و آ
از تیییر تمایز فکر، 
احستتتتتاس و رفتتتتتتار 
افتتتتتتتتراد از ختتتتتتتتود و 

 دیگران

کتتته بتتته خودبتتتودن متتتا و  آمتتتوزش راهبردهتتتایی 
کمتتتتت  هتتتتتا  زوجداشتتتتتتن احستتتتتاس واقعتتتتتی 

کنتتتد و آمتتتوزش چگتتتونگی رهتتتایی ختتتود از  متتتی
پدیتتتتده هویتتتتت فکتتتتری و جداستتتتازی فکتتتتر از 

 احساس

خواستتتته شتتتد بتتتا پیگیتتتری هتتتا  زوجاز 
هیجتتتتان هتتتتای  مطتتتترح شتتتتده قبلتتتتی 
ختتود، تکنیتت  رهتتایی ختتود از پدیتتده 
هویتتتتت فکتتتتری و جداستتتتازی فکتتتتر از 

کنند. احساس  را در مورد تمرین 



 79 ............................................................. .. . اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی در بهبود فرآیند و محتوای خانواده

 

 تکلیف محتوای جلسه اهداف جلسه جلسه
جمتتتتتتتتع بنتتتتتتتتدی و  36

یابی از خود  ارز
گیتری  ای از جلسات مرور شد، نتیجه خالصه

و جمتتع بنتتدی شتتد.  بتته ستتئواالت و ابهامتتات 
کنندگان پاستخ داده شتد. پرسشتنامه  شرکت 
فرآینتتتد و محتتتتوای ختتتانواده اجتتترا شتتتد )پتتت  

 آزمون(.

هتتا و  خواستتته شتتد یتتادگیریهتتا  زوجاز 
جلستتات را در زنتتدگی  دستتتاوردهای 

گیرند.  بکار 

 (3121منبع: امامی ریزی و برون )

کهای ورود شرکت  کنندگان به پژوهش مال
دارای سالمت روانی و جسمانی بهنجار باشند. این معیتار در مصتاحبه اولیته  -

کنترا شد. با زوج  ها 

ها باید متقاضی طالق توافقی باشتند و درخواستت ختود را بته دادگتاه ارائته  زوج -
 باشد.کرده باشند ولی طالق به طور رسمی انجام نشده 

کرده باشند و حتداقل دارای یت  فرزنتد باشتند و  زوج - ها باید فقط یکبار ازدواج 
 .در صورت انجام طالق، موضوع حاانت فرزند حل شده باشد

کنند. زن و شوهر باید  -  با هو به صورت زوج درمانی در جلسات شرکت 

ک  کنندگان از پژوهش های خروج شرکت مال
کتته نمی - آموزشتتی  -هتتای روانتتی توانستتتند و یتتا تمایتتل بتته انجتتام تمرین افتترادی 

کننتد. ایتن  خودمتمایزسازی نداشتند، نمی توانستند در ایتن پتهوهش شترکت 
 ی شد.مالک در جلسه اوا و قبل از شروع مداخالت بررس

کتته  - بتتیش از یتت  جلستته غیبتتت داشتتتند از پتتهوهش حتتذف هتتا  زوجدر صتتورتی 
 شدند. می

 ابزار پژوهش
 51 دارای(: ایتتن مقیتتاس توستتط ستتامانی تهیتته شتتد.  SFPS) مقیتتاس فرآینتتد ختتانواده 
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کامال مخالفو =  1وافقو = ای )کامال م سئواا پنج درجه  231تتا  51 بتینجمع نمترات ( و 3تا 
شتتود. نمتتره  متتی کتتل پرسشتتنامه جمتتع نمتترات بتتر تعتتداد ستتئواالت تقستتیو. بتترای نمتتره استتت

باشتد یعنتی بته  بته صتورت معکتوس می 56،  17تتا  21،  26،  1،  7،  1، 3گذاری ستئواالت 
(. ستتتامانی ضتتتریب 3=1( ) 2=5( )1=1( )5=2( )1=3) شتتتود. ایتتتن ترتیتتتب نمتتتره داده می

کرونبتتتاخ و ضتتتریب روایتتتی را بتتت ه روش تحلیتتتل عتتتاملی و تعیتتتین اعتبتتتار را بتتته روش آلفتتتای 
و  11/6مستتتاله  گیری و حل هتتتا را بتتته ترتیتتتب بتتترای تصتتتمیو همستتتانی درونتتتی ختتترده مقیاس

 ، مهتتتارت11/6و  71/6، انستتتجام و احتتتترام متقابتتتل17/6و  71/6، مهتتتارت مقابلتتته 12/6
)ستتتتامانی،  ، بتتتته دستتتتت آورد13/6و  17/6و بتتتتاور هتتتتای متتتتذهبی  15/6و  73/6ارتبتتتتاطی 

کرونبتتتاخ و روایتتتی بتتته روش  پتتتهوهش (. در ایتتتن3117 نیتتتز ضتتتریب اعتبتتتار بتتته روش آلفتتتای 
، مهتتارت 10/6و  12/6مستتاله  گیری و حل هتتا بتترای تصتتمیو همستتانی درونتتی ختترده مقیاس

و  71/6، مهتتارت ارتبتتاطی 11/6و  17/6، انستتجام و احتتترام متقابتتل11/6و  11/6مقابلتته 
 به دست آمد. 15/6و  11/6و باور های مذهبی  10/6
 11(: ایتن مقیتاس توستط ستامانی تهیته شتد و دارای  SFCSقیاس محتوای ختانواده )م 

گتذاری بته صتورت )کتامالا  می سئواا کتامال" مختالفو =  1متوافقو =  باشد. نمتره  ( استت. 3تتا 
کتتتل پرسشتتتنامه جمتتتع نمتتترات بتتتر تعتتتداد  می  326تتتتا 11جمتتتع نمتتترات از باشتتتد. بتتترای نمتتتره 
گتذاری ست می سئواالت تقسیو ، 31، 32، 33، 36، 2، 1، 7، 0، 1، 5، 1، 3ئواالت شود. نمتره 

باشتتتد.  متتتی . بتتته صتتتورت معکتتتوس11، 17، 11، 12، 13، 21، 27، 21، 21، 22، 23، 26
کرونباخ و ضریب روایی را به روش تحلیتل عتاملی و  سامانی ضریب اعتبار را به روش آلفای 

 10/6و 11/6صتیالت ها را به ترتیب بترای شتیل و تح تعیین همسانی درونی خرده مقیاس
،  تاهر بتدنی و منزلتت  6 /70، 6 /71، منتابع متالی 6 /11و  6 / 77، زمان بترای بتا هتو بتودن 

و  6/ 72، فاتای زنتدگی 72/6و  72/6، سالمت جستمی و روانتی 11/6و  12/6اجتماعی 
(. در این پهوهش بته روش 3117بدست آمد )سامانی،  11/6و  12/6تسهیالت تحصیلی 

کرونبا ای شتیل و تحصتیالت هتا بتر خ اعتبار و به روش همستانی درونتی خترده مقیاسآلفای 
،  تاهر بتتدنی و  6 /11، 6 /71، منتابع متالی 6 /11و  6 / 13، زمتان بتا هتو بتودن 15/6و  12/6
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، فاتتای زنتتدگی 15/6و  77/6، ستتالمت جستتمی و روانتتی 13/6و  10/6منزلتتت اجتمتتاعی 
 بدست آمد.  11/6و  12/6و تسهیالت تحصیلی  17/6و  15/6

 ها یافته

تحلیتتل شتتد. میتتانگین شتتوهر(  36زن و  36زوج ) 36 هتتای مربتتوع بتته در ایتتن مطالعتته داده
 16بتتود و حتتدود  1/2ستتاا و انحتتراف معیتتار  10تتتا  21بتتا دامنتته  12کنندگان  ستتنی شتترکت

 ساا بود. 7مدت زمان ازدواج شان زیر  ها زوجدرصد 

 فرآیند و محتوای خانواده . میانگین و انحراف معیار نمرات 7جدول 
 محتوای خانواده فرآیند خانواده  

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین مراحل گروه ها
 21/6 11/2 37/6 02/2 پیش آزمون آزمایش

 32/6 11/1 25/6 61/5 پ  آزمون
 23/6 17/1 22/6 60/5 پیگیری 

 23/6 06/2 30/6 01/2 پیش آزمون کنترا
 31/6 11/2 32/6 06/2 آزمونپ  

 37/6 10/2 26/6 03/2 پیگیری 

 
 ار نمتتتتتترات فرآینتتتتتتد و محتتتتتتتوای ختتتتتتانوادهیتتتتتتن و انحتتتتتتراف معیانگیتتتتتتم 2در جتتتتتتدوا 

کنترا گروه کنندگان در شرکت   نشان داده شده است. های آزمایش و 

کرویت موخلی، نرمال بودن داده .  نتایج آزمون3جدول   ها ها و همگنی واریانس های 

 خی دو کرویت 
سطح 

 معناداری
شاپیرو 
 ویلک

سطح 
 معناداری

 لون
سطح 

 معناداری
 W χ2 p Z p F p متییرها

 30/6 03/6 60/6 23/6 77/6 20/33 13/6 فرآیند خانواده
 23/6 22/6 62/6 21/6 31/6 27/33 11/6 محتوای خانواده
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کته  نشتان می  1نتتایج جتتدوا و هتتا  بودن داده کرویتت متتوخلی، نرمتاا های مفروضتتهدهتتد 
یان  یتتتتتع داده هتتتتتا همگنتتتتتی وار بتتتتترای بررستتتتتی تتتتتتا یر باشتتتتتند.  هتتتتتا برقتتتتترار می در متتتتتورد توز

از هتای متقاضتی طتالق تتوافقی  خودمتمایزسازی در بهبود فرآیند و محتوای خانواده در زوج
گیری مکرر و نرمیتحل یان  مختلط با اندازه   .استفاده شد 32ویرایش  Spss افزار  ل وار

گیری4جدول  گیری مکرر در سه مرحله اندازه   . خالصه نتایج تحلیل واریانس مختلط با اندازه 
درجه  F گروه متغیر

 آزادی
مجذور 

 52/6 2و  31 35/23** گروهی( آزمایش )مقایسه درون خانواده فرآیند اتا

  2و  31 51/6 گروهی( گواه )مقایسه درون

 51/6 2و  31 17/37** )گواه و آزمایش(گروهی  مقایسه بین
 53/6 2و  31 12/21** گروهی( آزمایش )مقایسه درون محتوای خانواده

  2و  31 52/6 گروهی( گواه )مقایسه درون

 10/6 2و  31 23/30** گروهی )گواه و آزمایش( مقایسه بین
63/6>**P 

 
گروه آزمایش تفاوت میانگین 5طبق نتایج جدوا  آزمتون  آزمتون، پ  های پیش نمره، در 

گتتتواه معنتتتادار نیستتتت =663/6Pو پیگیتتتری فرآینتتتد ختتتانواده معنتتتادار استتتت ) گتتتروه  (  امتتتا در 
(11/6P=و مقایستته بین ) کتته بتتین نمره گروهتتی نشتتان می هتتای فرآینتتد ختتانواده تفتتاوت  دهتتد 

گفتتت  (. بنتتابراین می=663/6Pمعنتتاداری وجتتود دارد ) ستتازی خودمتمایز آمتتوزش برنامتتهتتتوان 
موجب بهبود فرآیند خانواده در متقاضتیان طتالق تتوافقی شتده و بتا توجته بته مقتدار مجتذور 

آزمتتتون،  هتتتای پیش همچنتتتین تفتتتاوت نمره .درصتتتد استتتت 52اتتتتا، میتتتزان ایتتتن تتتتا یر حتتتدود 
گروه آزمتایش نیتز معنتادار استت ) پ  (  امتا در =663/6Pآزمون و پیگیری محتوای خانواده در 

گواه معنادار  کته بتین نمره گروهی نشتان می ( و مقایسه بین=10/6Pنیست )گروه  هتای  دهتد 
گفتتت  (. بنتتابراین می=663/6Pمحتتوای ختتانواده تفتتاوت معنتتاداری وجتود دارد ) آمتتوزش تتتوان 
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خودمتمایزسازی موجب تیییر محتوای ختانواده در متقاضتیان طتالق تتوافقی شتده و  برنامه
  درصد است. 53 یر حدود با توجه به مقدار مجذور اتا، میزان این تا

 . نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای تعیین اثر مداخله بر متغیرهای پژوهش5جدول
کنترل گیری گروه آزمایش گروه   متغیر زمان اندازه 

  تفاوت میانگین انحراف معیار تفاوت میانگین انحراف معیار

63/6  61/6  61/6  10/3- فرآیند  پ  آزمون -پیش آزمون ** 
61/6 خانواده  67/6  61/6  17/3-  پیگیری -پیش آزمون ** 

62/6  63/6-  3/6  63/6-  پیگیری -پ  آزمون 

61/6  61/6  67/6  16/3- محتوای  پ  آزمون -پیش آزمون ** 
61/6 خانواده  65/6  61/6  12/3-  پیگیری -پیش آزمون ** 

61/6  63/6-  61/6  62/6-  پیگیری -پ  آزمون 

63/6>**P 
 

هتتای فرآینتتد و  آزمتتون و پیگیتتری میتتانگین نمره آزمتتون، پ  تفتتاوت پیش 1جتتدوا نتتتایج 
گروه آزمایش را نشان می آزمتون و پیگیتری  (  امتا بتین پ =663/6Pدهد ) محتوای خانواده در 

کی از پایتتداری ا تتر مداخلتته بتتر فرآینتتد ختتانواده استتت. در =02/6Pمعنتتادار نیستتت ) کتته حتتا  )
گتتواه هتتیی یتت  از  (. همچنتتین نتتتایج =37/6Pهای جفتتتی معنتتادار نیستتت ) مقایستتهگتتروه 

پیگیتتتری  -آزمتتتون آزمتتتون و پیش پ  -آزمتتتون آزمتتتون بنفرونتتتی بیتتتانگر تفتتتاوت معنتتتادار پیش
گتروه آزمتایش استت ) میانگین نمره آزمتون و  ( امتا بتین پ =663/6Pهای محتوای ختانواده در 

کی از پایتداری ا=10/6Pپیگیری معنادار نیستت ) کته حتا  تر مداخلته بتر محتتوای ختانواده ( 
گواه هیی ی  از مقایسه گروه   (. همچنتین=00/6Pهای جفتتی معنتادار نیستت ) است. در 

کته فقتط یکت 2زمانی    در فاصله بعدی  پیگیری کننتده   شترکت هتای زوج ی از متاه نشتان داد 
کتتترده استتتتت ولتتتتی از  در جلستتتات خودمتمایزستتتتازی درخواستتتت طتتتتالق ختتتود را پیگیتتتتری 
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کنترا کنن شرکت گروه  . و یت  زوج دیگتر هتو بهبتودی از هو جدا شده بودندزوج  5دگان در 
ایتتن نتتتایج هتتو بیتتانگر پایتتداری تتتا یر آمتتوزش  بدستتت آورده بتتود.در روابتتط زناشتتویی کمتتی 

 باشد. خودمتمایزسازی در بهبود فرآیند و محتوای خانواده می

 گیری بحث و نتیجه
کی از آن است که آمتوزش خودمتمایزستازی، ستطح فرآینتد ختانواده را  نتایج پهوهش حا

دهتتتد و تتتتا یر آمتتتوزش  هتتتای متقاضتتتی طتتتالق تتتتوافقی بتتته طتتتور معنتتتاداری افتتتزایش می در زوج
خودمتمایزسازی در بهبود فرآیند خانواده بعد از دو ماه هو ماندگار بود. همچنتین مشتاهده 

کتته تحتتت آمتتوزش خودمتمایزستتازی بودنتتد  1شتتد از  ز پیگیتتری پرونتتده طتتالق زوج ا 5زوجتتی 
(، 3121هتتتای رشتتتیدی و همکتتتاران ) ختتتود انصتتتراف دادنتتتد. ایتتتن نتیجتتته بتتتا نتتتتایج پهوهش

یگیتتور( و 2630کارخانتته و همکتتاران ) نامجویتتان شتتیرازی (، 2630گتتونزالز و همکتتاران ) -رودر
گلتتدارد، مارشتتاا، اولستتون، 3121ریزی و بتترون ) (، امتتامی2630)1(، آدیتتتی و رامتتا3121)  ،)

یدر (2632)دنی      ( مطابقت دارد.2630) 2و برومفیلد، شور و ر
هتتا را در  هتتا، شتترایط و تعتتامالت زنتتدگی، زوج عوامتتل فرآینتتدی ختتانواده بتته عنتتوان مهارت

کتته موجتتب ارتبتتاع مناستتب، ستتطوح بتتاالی  ستتازگاری زناشتتویی بتته جلتتو حرکتتت می دهتتد 
ستازی  ها، یکپارچگی و سطحی باالی رضایت از روابط است و موجب برون شادکامی زوج

شتتوند )التتتیف ، استتتروف، قیلتتد و بتتوش،  ان میزن و شتتوهر بتتا یکتتدیگر در هتتر مقطعتتی از زمتت
کنش (. انسجام و پیوند عاطفی، شیوه تصمیو2661 ها در اصل به تعتادا  گیری، عالیق و وا

هتتا و  شتتود. در واقتتع عوامتتل فرآینتتدی ختتانواده بتته عنتتوان مهارت اعاتتای ختتانواده منجتتر می
کنش گون زنتدگی استت  وا گونتا کته اعمتاا مناستب های اعاا در برختورد بتا مستایل و ابعتاد 

کمت  می کته  این عوامل به حل مشتکل در ارتبتاع بتا تعتامالت روزمتره زنتدگی  کنتد و زمتانی 
کننتتد، ارزشتتیابی آنهتتا از رابطتته مثبتتت  همستتران حتت  همبستتتگی و بتتا هتتو بتتودن بیشتتتری 
                          
1. Aditi, L., & Reema, G. 
2. Bromfield, N. F., Shour, S. A., & Rider, K. 
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کتته بتته ستتازگاری و  شتتود و تعتتامالت بهتتتری در روابتتط زناشتتویی خودشتتان ایجتتاد می می شتتود 
 (.  3122شود )طهرانی، حیدری و جعفری،  منجر میرضایت میان آنها 

گفتتت از آن  متتی در تبیتتین تا یرگتتذاری آمتتوزش خودمتمایزستتازی بتتر فرآینتتد ختتانواده تتتوان 
که خودمتمایزسازی کته در جلستات آمتوزش  متن موضع ابراز توانایی جایی  استت، افترادی 

شتتتتان را آورنتتتتد، ختتتتود و جایگتتتتاه  بتتتتاالیی بدستتتتت می «جایگتتتتاه متتتتن»خودمتمایزستتتتازی، 
 لتذا نتد.ده نشتان میختود واقعتی را در بیشتتر مواقتع دارنتد و  تر بینانته اند، تفکتر واقع شناخته

که  زوج  ختاد احساستات و افکتار بته تمتایز بته تمایزیتافتگی مناستبی دارنتد، سطح هایی 

 بتا انتظتارات ختود دادن وفتق برای اجباری و کنند می ابراز را و آنها هستند واقف خودشان

کثترا افتراد تمایزنایافتته، مقابتل کننتد. در نمی احساس دیگران نامعقوا  بته عتاطفی نظتر از ا

 مستتقل ختود رفتتار عمتل و احستاس فکتر، بتر استاس نمتی تواننتدو  هستتند وابستته دیگران

 (.3121کنند )رشیدی و همکاران،  
کارخانه و همکاران )  که 2630نتایج پهوهش  ستطح تمایزیتافتگی در  چته هتر( نشان داد 

 کننتد، متیتتری برقترار  صتمیمانه ارتبتاع دارنتد، بیشتتری پتذیری انعطاف باشتند، باالتر  فرادا
 را کمتتری هیجتانی و انفعتاا کننتد تحمتل را بتا دیگتران عقایدشتان تواننتد تفتاوت متی بهتتر

 بیشتتری تحمتل دارای ،هاتاتاد بتا هتایی هنگتام مواجهته زوج کننتد. چنتین می تجربته

 کنند. می احساس را کمتری تهدید نتیجه در و هستندعقاید  به اختالف نسبت
کاربردی  کنترا آموزش ،به لحا   گاهانه خودمتمایزسازی،   ایتن از استت، اضطراب آ

 استت، و تفکترات احساستات تفکیت  و بیتان از ای شیوه که آموزش خودمتمایزسازی رو،

یت   آمتدن پدیتد بترای فرصتتی ایجتاد زناشتویی و روابتط در اضتطراب کتاهش موجتب
ایجاد  در مهمی تا یر مساله این که شود می شخصی ابراز عقاید تواناییو حکوم خویشتن
های  را متوجته اشتتباه تتوان فترد موقتع می بته نظترات و عقایتد ابتراز بتا دارد. هتا زوج روابط بین

کتترد و لتتذا یگیتتور بخشتتید را استتتحکام زناشتتویی روابتتط ختود  گتتونزالز و همکتتاران،  -)رودر
کردن بته فرآینتد و ستاختار  کردن الگتوی مشتکالت ختانوادگی بته معنتای توجته دنبتاا (.2630
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هتتو پیوستتته بتته ستتاختار، بتته شتتبکه و دهتتی هیجتتانی  باشتتد. فرآینتتد بتته الگتتوی واکنش می
کته در  به منظور تیییر ی  نظام، باید مهو شود. اطالق می ها مثلث ترین مثلث در ختانواده، 

کته  شود. برگیرنده زوج است، اصالح درمانگر برای نایتل آمتدن بته ایتن امتر، مثلتث جدیتدی 
کنتتد در تمتتاس بتتا همستتران  کنتتد. درمتتانگر تتتالش می یتت  مثلتتث درمتتانی استتت، ایجتتاد متتی

کنتتتتد فرآینتتتتد  مانتتتتد. درمتتتتانگر تتتتتالش می کتتتته از نظتتتتر هیجتتتتانی خنثتتتتی می بمانتتتتد، در حالی
کتتل نظتتام ختتانو مثلتتث کتته عمیقتتاا و دایمتتاا  کنتتد  اده را تیییتتر خواهتتد داد زدایی و تمتتایز را آغتتاز 

   (.2632 )نیکولز،
 شوند قائل تمایز و احساسشان عقل بین افراد کند می کم  آموزش خودمتمایزسازی

زنتدگی زناشتویی  در تواننتد می هتا مهارت ایتن داشته باشتند  تمتامی باالتری عاطفی بلو  و
(. 2630، 1و راهتاو د )ریزکتاالنتده قترار تتا یر تحت را زناشویی رضایت میزان و دنباش دخیل
کنش  آن در کته استت حتالتی عاطفی یکی از مفاهیو مرتبط با خودمتمایزسازی، پذیری وا

 تکیته بتا تنهتا مختلتف های موقعیت در فرد دارد و غلبه او منطق و عقل بر فرد احساسات

 گیری تصتمیو ممکتن، هتای منطقتی حل راه بته توجته بتدون و محتیط احساستی جتو بتر

 احساسی به صورت نیز مسائل زناشویی و زندگی مشکالت با برخورد در بنابراین کند  می

 در نیز ها زوج و سازد می بیشتر رهنمون عاطفی کارکرد به سوی را خانواده و کند می برخورد

رود  متی بتاال زناشتویی و تعتار  کننتد نمی رفتتار منطقتی بته صتورت مشتکالت بتا برختورد
 .(3127)یوسفی و عزیزی، 

هتتای متقاضتی طتتالق  بترای زوج در ایتتن پتهوهش کته خودمتمایزستتازی زشبرنامته آمتودر  
کتتنش هتتا فعالیت زوج انجتتام شتتد، دهی عتتاطفی و  پتتذیری و  شتتیوه پاستتخ هتتایی را در متتورد وا

که احتماال این تمرین تفکی  افکار  از احساسات کردند  ها توانستته استت موجتب  تمرین 
هتتتا  ای و مهتتارت ارتبتتتاطی در زوج مقابلتتتهمستتتاله،  گیری و حل تصتتمیوهتتتای  افتتزایش مهارت

کتته  بتته هتتای  زوجشتتود. در نتیجتته  متقاضتتی طتتالق تتتوافقی ایتتن توانتتایی را بدستتت آوردنتتد 
                          
1. Rizkalla, N., & Rahaw, G. 
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کننتد و بته راه حل شیوه کارآمد با تعارضات خودشان مقابلته  هتای دیگتری غیتر از  طتالق  ای 
کننتد. در متورد تیییتر در بعتد انستجام و احتترام متقابتل هتو مت کتته  یتتوافقی فکتر  گفتت،  تتوان 

جتدا از  یهتا ستتویپتایین استت  )خترده س یلیکه انسجام خانواده خهایی  در خانوادهچون 
  رابطته درهتتو یتار پتایین و استتقالا خیلتی بتاال استت. در یهتو( اتفتاق نظتر در ختانواده بست

آمتوزش  ختانواده وجتود نتدارد. ین اعاتایاد بتیتز یتنگاتنتگ و وفتادار یده، روابط عتاطفیتن
توانتتد بتتر  و ستتطوح آن متتی یزستتازیافتتراد بتتا درجتتات ختتود متما ییو آشتتنا یزستتازیخودمتما

کند.یر بگذارد و آن را به سطح تعادا نزدیانسجام خانواده تر     
کته منطقتی بته نظتر می لتذا فرآینتد  افتزایش بتر توانتد متی خودمتمایزستازی آمتوزش رستد 

 خودمتمایزسازی، آموزش دیگرطرفی  از .بگذارد تا یر های متقاضی طالق خانواده در زوج

 فترد کته شتود می و موجتب کنتد می تقویتت فترد در را احساس از عقل های تفکی  مهارت

 توانتد می همچنتین و آورد دستت هتا بته هیجان تنظتیو و کنتترا بترای را الزم هتای مهارت

 را بهتتر شان زندگی هدف و جهت باشند، و داشته و عقایدشان خود از مشخصی تعریف

 بتروز بته منجتر افتراد بستیاری از در کته عتاطفی شتدید هتای موقعیت در و کننتد مشتخ 

و  ندهنتد دستت از را خود کنترا شود، می نافرجام گرفتن تصمیمات و غیرارادی رفتارهای
 عمل بهتر ابراز صمیمیت و ها نقش در و کنند گیری تصمیو منطق و عقل گرفتننظر  در با

 کنند. 
کتتته آمتتتوزش خودمتمایزستتتازی محتتتتوای  کی از آن استتتت  همچنتتتین نتتتتایج پتتتهوهش حتتتا

دهتتد و تتتا یر  هتتای متقاضتتی طتتالق تتتوافقی بتته طتتور معنتتاداری افتتزایش می ختتانواده را در زوج
آمتتوزش خودمتمایزستتازی در بهبتتود محتتتوای ختتانواده بعتتد از دو متتاه هتتو مانتتدگار بتتود. ایتتن 

کاشتتان نتیجتته بتتا نتتتایج پهوهش (، 3127زاده ) ، جعفتتری، محمودپتتور و قاستتوهتتای صتتمدی 
یدر )( و 3121گودرزی )  ( مطابقت دارد. 2630برومفیلد، شور و ر

کتتتامال  کتتته واقعیتتتت عینتتتی و  عوامتتل محتتتتوایی ختتتانواده در واقتتتع شتتتامل متتواردی استتتت 
گتذران زنتدگی  متی ملموس زندگی  اعاای خانواده را شکل کته بترای  دهتد. بته ایتن صتورت 
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کته در دستترس نبتودن ایتن منتابع باید خانواده در ب ردارنده منابع مادی مورد نیاز باشتد، چترا 
کتاهش می خانواده را دچار مشکالت زیادی می دهتد )ستامانی،  کند و رضتایت بتین آنهتا را 

کاشتتان و همکتتاران )2633 ( بتتین خودمتمایزستتازی 3127(. طبتتق نتتتایج پتتهوهش صتتمدی 
گتترایش بتته طتتالق در زو هتتایی متقاضتتی طتتالق رابطتته مثبتتت  جپتتایین بتتا احستتاس تنهتتایی و 

 وجود دارد. 
گرفتتته شتتد مولفتته کتته در پتتهوهش بکتتار  هایی ماننتتد   در برنامتته آمتتوزش خودمتمایزستتازی 

انتقتتتتاا چندنستتتتلی، چگتتتتونگی انتختتتتاب همستتتتر، صتتتتمیمیت، فرآینتتتتد تفکیتتتت  افکتتتتار از 
احساستتات، جایگتتاه متتن، ستتب  هتتای دلبستتتگی، ختتاطرات زوج هتتا، تفستتیرهای ذهنتتی 

کار شد.  وها  زوج  تااد مطرح شدند و روی آنها 
که چون باال رفتن سطح تمایزیافتگی زوج می در تبیین این نتایج گفت  موجتب ها  توان 

کتته آنتان بتواننتتد در روابتتط عتاطفی شتتدید و یتتا در تعارضتات ختتانوادگی از خودشتتان  می شتود 
کمتتر دچتار تع کنند و بته ایتن ترتیتب  کنند و ح  وجودی خود را حفف  ارضتات محافظت 

کته ازدواج  که سطح تمایزیافتگی پایینی دارنتد، زمتانی   روزمره خانوادگی شوند. زن و مردی 
کمتتتری دارنتتد و  رفیتتتی محتتدود بتترای صتتمیمیت و یکتتی شتتدن  می کننتتد، بلتتو  عتتاطفی 

کمبودهایی را ایجاد می کته زمینته بتروز  دارند. در نتیجه در چارچوب محتوای خانواده  کند 
کنتتد. بتتا آمتتوزش خودمتمایزستتازی، ستتطح  جملتته طتتالق را فتتراهو میمشتتکالت زناشتتویی از 

ای  پتتذیرتر و رابطتته تواننتتد نقشتتی انعطاف رود در نتیجتته آنهتتا می متتی هتتا بتتاال تمایزیتتافتگی زوج
کتتنش عتتاطفی  صتتمیمانه تر بتتا هتتو داشتتته باشتتند و عقایتتد متفتتاوت یکتتدیگر را تحمتتل و وا

کننتتتد و در پاستتتخ بتتته عواطتتتف دیگتتتر کننتتتد  ان آرامتتتش ختتتود را حفتتتف میکمتتتتری را تجربتتته 
یامنش،  کمت  می (. همچنین باال رفتتن ستطح تمایزیتافتگی زوج3126)آر کته آنهتا  هتا  کنتد 

کننتتتد و  اعتمتتتاد بتتته نفتتت  بتتتاالتری داشتتتته باشتتتند، افکتتتار و احساستتتات را از هتتتو تفکیتتت  
کننتد و فاصتله کارآمتدتری پیتدا  های فیزیکتی و روانتی خودشتان را تنظتیو  تفسیرهای ذهنتی 

کنند.کن   ند و سب  دلبستگی ایمن را تجربه 
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فتتتتردی در  های چندنستتتتلی ختتتتانواده، استتتتاس روابتتتتط بین از طرفتتتتی دیگتتتتر طبتتتتق نظریتتتته
، دنبالتته مشتتکالت ارتبتتاطی در فعلتتیگیتترد و مشتتکالت زناشتتویی  اصتتلی شتتکل می ختتانواده 
 ستتطح تمایزیتتافتگی کتته ایتتن موضتتوع نتیجتته دنشتتو هتتای اصتتلی همستتران تلقتتی می خانواده
روابتط انستانی از دو نیتروی برقرارکننتده تعتادا زنتدگی   استت. بته عقیتده بتوون، ها زوج پایین

نشینی و مقداری استقالا هستتند.  شوند: فردیت و با هو بودن. همه نیازمند هو مشتق می
که زندگی را جالب و در عین حاا نومیدکننده می گرایش نیازهتای  چیزی  بته  هتا زوجسازد، 

درخواستتت  رابطتته عتتاطفیوقتتتی یتت  همستتر بتترای ن شتترایطی در چنتتیشتتدن استتت.  قطبی
کتته  ، دیگتتری ممکتتن استتت احستتاس پتتر مشتتیلهکنتد می کنتتار بکشتتد. همچنتتان  کنتتد و  بودن 

کتتردن یکتتی و واپتت  زمتتان می گرفتتتار چرختته هتتا زوجزن زدن دیگتتری،  گتتذرد، طلتتب  های  را 
شتدن  ن دو قطبیکند. اینکه چگونه افراد با موفقیتت ایت معیوب و باطل نزدیکی و دوری می

گرفته ماهیتتت انستتان را آشتتتی دهنتتد، بتته دامنتته کتته آنهتتا یتتاد   ختتود راپتتذیری  انتتد تحری  ای 
کننتتد، ، 1بستتتگی دارد )نیکتتولز در آنتتان یتتا بتته قتتوا بتتوون بتته تمایزیتتافتگی خویشتتتن  کنتتترا 

2632،)   
کتتتته هتتتتای حاضتتتتر زوجدر پتتتتهوهش کنندگان  شتتتترکت بخشتتتتی از  احتمتتتتاال جتتتتوان بودنتتتتد 
کستتب نکتتردن مهارت عتتدمجتتوان ناشتتی از  هتتای زوجتعارضتتات   هتتای تفکیتت  خویشتتتن و 

کته طبتق  می مربتوع بته محتتوای ختانواده  از بخشتی تتوان بتوون می ینستل نیبت هیتنظر باشتد 

ی از تمایزیتافتگی نامناستب ناشت را ازدواج های اوا مربتوع بته ستاا ییزناشتو تعارضتات
 باشتند دهیرست یکتاف یافتگیتزیتما بته کته یافتراد استت معتقتد کترد. بتوون نییتب همسران

 وضتوح، بته تواننتد یم و هستتند گترانید از زیمستتقل و متمتا روشتن، واضتح، تفکتر یدارا

 در ختود کنترا تحت و جدا سازند گرانید از را خود جاناتیه و دیعقا احساسات افکار،

احتمتتاال  کتته آورنتد، بتتر ایتن استتاس نتتتایج پتهوهش حاضتتر بتته ایتن صتتورت قابتتل تبیتین استتت
گرچته بتوده نییپتا ازدواج یابتتدا در هتای زوج نیتا كیتستطح تفک  واحتد كیت  تاهرا و 

                          
1. Nichols, M. P. 
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 زیمتمتا و مستتقل ختود هیتپا ختانواده از اند امتا نتوانستته انتد ل دادهیتشتک را دیجد ییزناشو
که احتماال مداخالت روانی یملذا  شوند. گفت  توانستته  ،خودمتمایزستازیآموزشی  -توان 

کارکردهتای محتتوای  های زوج درك خویشتن را یتفک است سطح متعار  افتزایش دهتد و 
 ارتقاه بخشد. را خانواده

مرزهتای ارتبتاطی در زنتدگی  ابتدا با های زوجآموزشی خودمتمایزسازی  -در برنامه روانی
کته شتیوه  پتی می و شتوند می شخصی و نظتام عتاطفی ختانواده اصتلی خودشتان آشتنا برننتد 

کارآمد و غیرسازنده است و بخش عمتده یشته تعارضتات  تعامالت فعلی با همسر، نا ای از ر
 های آنان ناشی از وابستگی عاطفی و آمیختگی عاطفی بتا ختانواده اصتلی استت. و نگرانی
کتتتهایتتتن موضتتتوع موجتتتب  احتمتتتاال  بتتته لحتتتا  ود. تقویتتتت شتتتهتتتا  زوجانگیتتتزه تیییتتتر در  شتتتد 

یشتته ی هتتو وقتتتی افتتراد بتتا عوامتتل زمینهشناستت آسیب ای مشتتکالت خودشتتان آشتتنا  ستتاز و ر
کننتتد. تر می شتتوند بهتتتر و فعتتاا می گتتاهی  تواننتتد بتترای تیییتتر تتتالش  تمتتایز  نستتبت بتته هتتا زوجآ

کته بترای آن بته بتار  احساسات و افکار، تااد بین آنچه هست، آنچه بایتد باشتد و نتیجته ای 
گاهی نسبت به نقش حاف می گذشتته، احستاس و رفتتار افتراد  ظهآورد، آ ای ذهن و خاطرات 

گاهی از خود و دیگران،  عدم تماس بتا حتاالت هیجتانی ختود و تتا یر فکتر نسبت به  ها زوجآ
گتتتاهی بتتتر هویتتتت فکتتتری ایجتتتاد شتتتده در فتتترد ، آنتتتان را برانگیختتتت تتتتا فعاالنتتته بتتتر درک آن و آ

کنار بگذارند. تمرینات خودمتمایزسازی را انجام دهند و الگوی تعامل قبلی  خود را 
که بته منظتور خودبتودن و داشتتن احستاس واقعتی بتهرسد  به نظر می  هتا زوج راهبردهایی 

کتته بتته منظتتور چگتتونگی رهتتایی ختتود از پدیتتده  آمتتوزش داده شتتد و همچنتتین راهبردهتتایی 
کننده  شترکت هتای زوجهویت فکری و جداسازی فکتر از احستاس بته آمتوزش داده شتد، بته 

کارکردهای خانواده در جلسات خودمت که  کرد  کم   لحتا  محتتوایی ارتقتاه به مایزسازی 
کتته رستتیدن  کنتتد. بتتا توجتته بتته ایتتن  بتته ستتطح مطلتتوبی از خودمتمایزستتازی و  هتتا زوجپیتتدا 

کارکردهتتتای ختتتانواده متتتی توانتتتد بتتته تیییتتتر و اصتتتالح ستتتاختاری و  تیییتتترات محتتتتوایی در 
بتاا ایتن تیییترات مطلتوب در ابعتاد ها منجر شود. به دن شناختی، عاطفی و رفتاری در زوج
کتته زوج هتتا متتی شتتناختی، عتتاطفی و رفتتتاری زوج هتتا بتته لحتتا  ستتالمت  تتتوان انتظتتار داشتتت 



 25 ............................................................. .. . اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی در بهبود فرآیند و محتوای خانواده

 

که بخش اساسی محتوای خانواده را تشکیل کرده می روانی،  بر ایتن استاس  اند. دهد، تیییر 
کتتته بیشتتتتر زوج منطقتتتی بتتته نظتتتر می کننده در  تتتتوافقی شتتترکت  هتتتای متقاضتتتی طتتتالقرستتتد 

 جلسات آموزش خودمتمایزسازی از ادامه فرآیند طالق منصرف شوند.
هتتای متقاضتتی طتتالق تتتوافقی در شتتهر قتتزوین انجتتام شتتده  پتتهوهش حاضتتر بتتر روی زوج 

که به لحا  تیییتر میتزان پاستخ دهی بته آمتوزش خودمتمایزستازی متفتاوت هستتند و  است 
شخصتتتتیتی، طبقتتتته هتتتتای  هتتتتای شتتتتناختی، عتتتتاطفی و رفتتتتتاری و ویژگی دارای توانمنتتتتدی

هتا نتتایج  اجتماعی و سب  زنتدگی متفتاوتی هستتند، احتمتاا دارد ایتن ویژگی -اقتصادی
هایی را در زمینتته  محتتدودیتتتتا یر قتترار داده باشتتد. بتتر ایتتن استتاس  پتتهوهش حاضتتر را تحتتت 

شناستی متییرهتای متورد بررستی ایجتاد  استنباع، تبیین و تعمیو نتایج، و اسنادهای علت
کتته بایتت می هتتای بعتتدی بتتر روی  شتتود در پهوهش لتتذا پیشتتنهاد می د بتته آنهتتا توجتته شتتود.کنتتد 
های  هتای شخصتیتی، توانمنتدی های متقاضتی طتالق تتوافقی نقتش متییرهتای ویژگی زوج

کارآمتتدی  عتتاطفی و شتتناختی و ستتب  زنتتدگی زوج هتتا مطالعتته شتتود. همچنتتین بتتا توجتته بتته 
ای ختتانواده و پیشتتگیری از وقتتوع برنامتته آمتتوزش خودمتمایزستتازی در بهبتتود فرآینتتد و محتتتو

هتتای  شتتود از ایتتن برنامتته بتترای بهبتتود زوج هتتای متعتتار ، پیشتتنهاد می طتتالق تتتوافقی در زوج
کته تعتدادی  کته  زوجاز متقاضی طالق توافقی استفاده شود. هر چنتد  هتای متقاضتی طتالق 

کرده  انتد، ممکتن استت بعتدا از هتو جتدا در جلسات آمتوزش خودمتمایزستازی هتو شترکت 
کمت  می شوند، ولی این جلسات بته توانمندستازی زوج می کته در ازدواج مجتدد،  هتا  کنتد 

تتتوان از ایتتن برنامتته  بنتتابراین می بتواننتتد بتته ستتازگاری و رضتتایت زناشتتویی بتتاالتری برستتند.
کارآمتتد استتت، بتترای بهبتتود زوج -روانتتی کتتو هزینتته و  کتته  هتتای متعتتار  در آستتتانه  آموزشتتی 

کرد.    طالق استفاده 

 اریسپاسگز
به مرکتز مشتاوره بهتروان در شتهر دانند از همکاری شایسته  گروه پهوهش بر خود الزم می   

کلیه زوج کنتد. در پتهوهش کننده های شترکت قزوین و  مقالته حاضتر مستتخرج از ، قتدردانی 
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که بدون حمایت مالی انجام شده است و هتیی تعارضتی در منتافع آن  رساله دکتری است 
 وجود ندارد.

 منابع
یامنش، د   هتای  مند و زوج هتای رضتایت  (. مقایسته تمایزیتافتگی بتین زوج3122، رضا  زارعتی، اقبتاا. )چای فالحآر

 . 21-13(، 3)1، شناسی بالینی و مشاوره های روان  پهوهشدارای تعار  زناشویی در شهر بندرعباس. 
ن رضتایت زناشتویی در بتین دانشتجویان زن (. تتا یر آمتوزش خودمتمایزستازی بتر میتزا3121ریزی، ک  برون، ا. ) امامی

 .71-00(، 1)32، مجله اصوا بهداشت روانیمتاهل. 
کتاهش تعارضتتات  (. ا ربخشتتی غنی3125فر، م  رفتاهی، ژ  قتتادری، ز  افشتون، ا. ) امیتدیان ستازی روابتط بتتین زوجتین بتتر 

کارکنان ادارات مختلف شهر یاسوج.  (، 0)26، پزشتکی یاستوج مجله ارمیان دانش، دانشگاه علتومزناشویی در 
111-157  . 
آموزشی بر اساس الگوی ستیر بترای زوجتین متعتار  و ا ربخشتی آن  در  -(. تدوین ی  برنامه روانی3120جعفری، ا. )

کارآمد و احتماا وقوع طالق کاهش سب  مقابله -367(، 16)1، فصلنامه فرهنگ مشتاوره و روان درمتانی .ای نا
316  . 
 مثبتتتت بتتتر یمبتنتتت آمتتتوزش یا ربخشتتت (.3121) ب. بنتتتاب، غبتتتاری م  حستتتینی، حتتتاج س  زنتتتدی، م  فتتترد، ختتتدایاری
-121 (،51)32 ،پهوهشتی ختانواده فصلنامه .خانوار سرپرست زنان یذهن یستیبهز و خانواده ندیفرآ بر یشیاند

032.  
کیفیتت 3121رشیدی، ع  شریفی، ک و نقشینه، ع.) (. رابطته بتین الگوهتای ارتبتاطی ختانواده و تمایزیتافتگی ختود بتا 

کرمانشتاه. دو  (: 3)2 فصتلنامه آستیب شناستی، مشتاوره و غنتی ستازی ختانواده،زنتدگی زنتان متقاضتی طتالق در 
00-01 . 

تتتتوافقی در شهرستتتتان  متتتو ر بتتتر افتتتزایش طالق(. بررستتتی جامعتتته شتتتناختی عوامتتتل 3123ستتتاروخانی، ب  قاستتتمی، ع. )
 .  52-7(، 23)7، تربیتی زنان و خانواده -فصلنامه فرهنگیکرمانشاه. 
مجلتته روانپزشتتکی و . (. تهیتته و طراحتتی مقیتاس فرآینتتدهای ختتانوادگی بترای ختتانواده هتتای ایرانتی3117ستامانی، س. )

 .301-302(، 2)35، روانشناسی بالینی ایران
 و نتتدیفرا نگر بافتتت متتدا در ختتانواده یشناستت گونتته رییتتتی(. تتتا یر آمتتوزش ختتانواده بتتر 3126ش، م. )ستتامانی، س  استتدمن

   .35-3 نامه(، )ویژه2 ،شناختی روان های مدا و ها روش فصلنامه .خانواده یمحتوا
گتترایش بتته طتتالق و احستتاس  (. پیش3127زاده، س. ) کاشتتان، س  جعفتتری، ف  محمودپتتور، ع  و قاستتو صمدی بینتتی 

هتای  فصتلنامه پهوهشگری خودمتمایزستازی.  های دلبستگی با توجه به نقش میتانجی تنهایی بر اساس سب 
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