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و کاهش تعارضات آگاهیذهنفلدمن بر افزایشیکپارچهرویکرد اثربخشی آموزش 
یزناشوی

Effectiveness of Feldman integrated training approach on the
increase of mindfulness and decrease of marital conflicts of couples

Abstract: Among the factors causing conflicts between the couple are the subjects and underlying of their thoughts. In
other words, when the couple has their own thoughts and special mental patterns, they may face conflicts in their
communication with each other. On this basis, the present research was conducted aiming at determining the
effectiveness of training Feldman's integrated approach on the increase of mindfulness and decrease of marital conflicts
of the couple. The research was an experimental research of pretest-posttest type with a control group. For this purpose,
10 couples who were eligible for the conditions intended by the researcher were selected and they were then placed in
two groups, namely test and witness groups. The test group was then influenced by Feldman integrated approach during 8
sessions each for 90-120 minutes. Mindfulness scale (FFMQ) and Marital Conflict Questionnaire (MCQ) were executed
as research instruments in both groups during three stages, namely pretest, posttest and follow-up). The findings obtained
from data analysis indicated that there is a significant difference between pretest and posttest scores of test and control
groups. It means that training Feldman's integrated approach has increased mindfulness and has decreased marital
conflicts of the couples and this effect is durable over time. Considering the findings of the present research, it can be
concluded that Feldman's integrated approach can be used by couple therapists and family therapists as one of the
interventional procedures.
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موضوعات و محتویات افکار آنان است. به بیان دیگر، از آنجا که هر یک از زوجین داراي افکار  از عوامل موثر در بروز تعارضات بین زوجین، چکیده:
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش  و الگوهاي ذهنی خاص خود هستند، ممکن است در ارتباطات خود با یکدیگر دچار تعارض شوند.
آزمایشی از نوع پیشآزمون- حاضر، کاهش تعارضات زناشویی زوجین انجام شد. پژوهش و افزایش ذهنآگاهی بر یکپارچه فلدمن رویکرد
در این پژوهش شرکت کردند که در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس گروه  زوج بود. تعداد ده پیگیري با گروه کنترل پسآزمون-
پنج  در این پژوهش پرسشنامه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده یکپارچه فلدمن دقیقهاي تحت مداخله با رویکرد جلسه 90-120 آزمایش طی 8
(MCQ) بود که در سه مرحله پیشآزمون، پسآزمون و پیگیري، توسط دو گروه  (FFMQ) و پرسشنامه تعارضات زناشویی عاملی ذهنآگاهی
نشان داد که بین میانگین نمرات پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش و  آزمایش و کنترل تکمیل شد. یافتههاي بهدست آمده از تحلیل دادهها
و کاهش تعارضات زناشویی زوجین شده  ذهنآگاهی موجب افزایش کنترل تفاوت معنادار وجود دارد؛ به این معنا که آموزش الگوي یکپارچه فلدمن
در طی زمان داراي ماندگاري است. با توجه به یافتههاي پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت الگوي الگوي یکپارچه فلدمن  است؛ و این تاثیر

به عنوان یکی از روشهاي مداخله مورد استفاده زوج درمانگران و درمانگران خانواده قرار گیرد. میتواند
لیدو اژه زناشوییهاي ، تعارض رویکرد یکپارچه فلدمن، ذهنآگاهی ي: ک
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مقدمه
اتی که در طول زندگیترین تصمیمیکی از مهمتردید بی

انتخاب شریک زندگی است؛ و ازدواج یکی از شودگرفته می
رسوم اجتماعی در جهت دستیابی به نیازهاي عاطفی، ترینمهم

برنشتاین و برنشتاین، (رودروانی و امنیتی انسان به شمار می
ازدواج منشاء ایجاد چرخه زندگی خانوادگی . )1998/1384

که بر و خانواده، خرده فرهنگی است )2013، (وارینگاست
در 1ها و ادراکات درونی شدهاساس تاریخچه مشترك، فرضیه

اي عمیق و اهداف مشترك، بین اعضاي آن رابطهمورد جهان و 
د در چنین نظامی، از طریقچند الیه وجود دارد و افرا

متقابل هاي هیجانی قدرتمند، پایدار و 3ها و دلبستگی2وفاداري
؛ به نقل از 2008، 4(گلدنبرگ و گلدنبرگاندبه هم گره خورده

اما در طول رشد رابطه ).2011میالن و اسپنسر، مک- نسر
گاهی ممکن است بسیاري عوامل دست به دست ازدواج،

ترکیب شوند و موجبات ایجاد بسیاري از یکدیگر داده و با هم
5مشکالت در زوجین را فراهم سازند که در نهایت به تعارض

ی که دو نفر با یکدیگر زمانکه . واقعیت این است بیانجامد
ریزي هعنوان زوج براي زندگی خود برنامکنند و به ازدواج می

متفاوتی هستند، که ايهخواستهکنند داراي انتظارات ومی
برخی دیگر برآورده شود در حالی کهرخی از آنها برآورده میب

ها، ها، نیازتفاوت در عقاید، ارزشماند. این نشده باقی می
کهها و عادات در زندگی روزمره با در نظر گرفتن اینخواسته

هیچ رابطه انسانی عاري از نزاع و سوء تفاهم نیست امري 
که به عنوان عاملی تعارض). 2014طبیعی است (تولورانلکی، 

و باورهاي متضاد در نظر ها هاي داراي عالیق، دیدگاهبین زوج
در ،)2011شود (اسرانگ، دیوالت و کوهن، گرفته می

از جایگاهی ویژه برخوردار مربوطه،هاينظریهشناسی ووانر
است.

6یند حل تعارضاتعارض طبیعی و اجتناب ناپذیر است و فر

تواند به نتایجی سازنده یا ست که میشامل مسیرهاي متنوعی ا

1. internalized perceptions
2. fidelity
3. attachment
4. Goldenberg, H., & Goldenberg, I.
5. conflict
6. conflict solving process

تعارض در روابط صمیمی ). 2005(تراویس، مخرب منجر شود
اضی رها از رابطه زناشویی دهد که یکی از زوجهنگامی رخ می

برددر نارضایتی به سر میلاست و در آنِ واحد، شخص مقاب
؛ 1391، پور و احمددوست، اسدي، کیانی، شیرعلیپور(بخشی

). 1393زاده هنرمند و سودانی، از ساداتی، مهرابیبه نقل 
هاي زوجین است تعارض زناشویی به منزله تنوع نیازها و ارزش

تواند موقعیتی شود و میکه با بیان احساسات منفی متجلی می
فردي و و تفسیر انتظارات درباره روابط بینسازيروشنبراي

(سعیدیان، شریک زندگی براي هر یک از زوجین فراهم آورد
) 2008(ربکا).1393، شکري و قنبري، ف؛ به نقل از لوا1382

د: تعارض زناشویی معموالسینوتعریف تعارض زناشویی میدر 
به صورت کشمکش و تضاد بین زن و شوهر، که نشان دهنده 

جا ناشی کند و از آناست بروز میمتفاوت آنهاهايمشغولیدل
د دستیابی به هدف دیگري کی از طرفین در صدشود که یمی

دهد که چیزي رضایت کند. تعارض هنگامی رخ میدخالت می
اي دیگري چیز برکه هماندر حالیکرده، را براي شخص فراهم 

). 1998، (یونگ و النگآوردمحرومیت را به دنبال می
درمانگران سیستمی تعارض زناشویی را تنازع بر سر تصاحب 

(براتی، دانندمنابع قدرت و حذف امتیازات دیگري میپایگاه و 
).1390، زاده و بهرامی، فاتحی؛ به نقل از اولیاء1375

ثر در بروز تعارضات بین رسد یکی از عوامل موه نظر میب
8شناختیرویکرد، در آگاهیذهن.است7آگاهیذهنزوجین

زمان حال و بدون داوري توجه به طریقی خاص، معطوف به
، 9به رشد سه کیفیت خودداري از قضاوت؛ شودریف میتع

در توجه فرد 11و تمرکز بر لحظه کنونی10مندانهآگاهی قصد
کز بر لحظه حال پردازش تمام نیاز دارد که توجه متمر

هاي شناختی، هاي تجربه بالفاصله شامل فعالیتجنبه
، مارك (سگال، ویلیامزشودیزیولوژیکی یا رفتاري را موجب میف

). 2013دل، تیسو 

7. mindfulness
8. cognitive approach
9. judgment avoidance
10. purposeful awareness
11. focus on here and now
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را به 1هاي شناختی، سالمت و عدم سالمت روانیدیدگاه
ص به محیط طور اخهنحوه دریافت و تفسیر افراد از جهان و یا ب

فالنگان،- فالنگان و سومرز-(سومرزاندپیرامون وابسته دانسته
). هر اندازه دریافت افراد از محیط پیرامون و انعکاس آن 2004

تر باشد، روابط افراد با محیط و نیز نزدیکگر یکدیدر ذهن به 
چگونگی واکنش آنها به رویدادها منطقی تر و به سالمت روانی 

، 3یا بدبینی2بینی بدون توجه به میزان خوش. استنزدیکتر
پذیري آنان به راد نسبت به خود یا جهان در آسیببازخورد اف

ه نقل از ؛ ب2000، 4(وارنرکندنقش مهمی ایفا میهااسترس
هاي هیجانی به طرز چشمگیري سخپا).1390رزاقی الوندي،

) و شناخت نیز از 1981، 5(سومرزثر از شناخت افراد استمتا
تواند به سوگیري در ارزیابی و می6شناختیهاي طریق تحریف

. )2000(بارون، قضاوت درباره امور و رویدادها منجر شود
طه میان زوجین نیز صادق رابگفت این امر در موردتوانمی

. تواند موجب رضایت و یا تعارض میان زوجین شوداست و می
ییل جزیمساو حل ناتوانی در درك دلیل هبشماري زوجین بی

از اتفاقات محیط یا به واسطه برداشت منفی و غیرمنطقی 
، هابرداشتو افکارآن زندگی و عدم توانایی کنار آمدن با 

که اگر این شود. حال آنو طالق کشیده میکارشان به جدایی 
قعیات توانند وازوجین میمشکالت شناخته شده و رفع گردد

از آسیب زندگی مشترك خود را زندگی را بهتر درك نمایند و 
طالق مصون نگه دارند. 

ردهاي گوناگون شناسی خانواده، رویکدر حوزه مشاوره و روان
جین ارتباطی میان زوهاي شفتگیآها و با هدف کاهش تعارض

کاهش ایجاد ارتباط بهتر میان زوجین و که به وجود آمده است
(کشاورزها بوده استترین هدف اکثر آنمهم7تعارضات زناشویی

هاي تالش). 1392، پورشار، اعتمادي، احمدي نوده و سعدياف
ساختن مفاهیم و 8آمیز و هوشمندانه در زمینه یکپارچهموفقیت

، پیشرفتی اي الگوهاي سنتی خانواده درمانیهفنون و روش

1. mental health
2. optimism
3. pessimism
4. Warner, C. M.
5. Sommers, B.
6. cognitive distortions
7. marital conflict
8. integrated

.ه استبودهاامیدبخش در زمینه درمان زوجین و خانواده
ست که در آن درمانگر اجزاي یکپارچگی یک فلسفه درمانی ا

رمانی را با هوشمندي هر چه تمام در یندهاي دها و فرانظریه
کند. هدف از نظریه یکپارچگی، ساخت هم ادغام و ترکیب می

الگوي مفیدتر است که درك و شناخت درمانگر و توانایی او یک 
نظام ویژه خانواده به را در مداخله کارآمد در جهت تغییر

،کارلسون؛ به نقل از 1987، 9(ارادي و کاسلورساندمیحداکثر
). مفروضه زیربنایی رویکرد 1987/1388اسپري و لویس، 

هایشان آگاه انست که افراد در خانواده از هیجیکپارچه این ا
کنند. به ها را سرکوب میا اگر هم هستند این هیجاننیستند ی

ندارند یا احساسات را ابراز احساسی،علت چنین تمایلی
به وجود می آید عاطفی کرختی و بی حسی ، لذا جو کنندنمی

بیش از یکی از هاي مرضی از جانب یک یاهکه به بروز نشان
). بطور کلی، رویکرد 1972(ستیر،دامانجاعضاي خانواده می

در اعضاي 10خانواده درمانی یکپارچه بر افزایش خودآگاهی
کندطریق عمل در زمان و مکان حاضر تاکید میخانواده از

).   1390بختیاري، به نقل از؛1991، 11(کوستا
هاي از جمله نظریه12یسطحی التقاطدرمان چند

، 1985(14توسط فلدمناست؛ که رویکرد یکپارچه13سیستمیِ 
، فلدمن از دیدگاه نظري) پیشنهاد شده است. 1992، 1989

ن روو د16فردي از فرایندهاي بین15دیدگاه جامع التقاطییک
تی، رفتاري و پویایی شناخهاي روانرا با ترکیب نظریهفردي 

فرديفرایندهاي بینمنظور از . دهده میسیستمی خانواده ارای
وجود دارد و دریافت پیامن یک ارسال و که در آاست فرایندي 

(دو یا چند 17برقرارکنندگان ارتباطهاي زیر است: شامل مولفه
نده پیامی را به یکدیگر عنوان فرستنده و گیره شخص که ب

طور همزمان هم فرستنده و هم هتوانند بو میکنندمیارسال 

9. Aradi, N., & Kaslow, F.
10. self-awareness
11. Costa, M.
12. multilevel eclectic treatment
13. system theory
14. Feledman, L.
15. eclectic comprehensive
16. intrapersonal processes
17. communicators

81 و تعارضات زناشویی تاثیر رویکرد یکپارچه فلدمن بر ذهنآگاهی 81



فرد به هايها یا پاسخ(افکار، ایده1گیرنده پیام باشند)، پیام
(شیوه 2شرایط درونی خویش که قصد ابرازشان را دارد)، رسانه

مواج (مجراي انتقال پیام مانند ا3خاص انتقال پیام)، کانال
هاي نوري یا توانند پالسها که مینوري، صوتی، رادیویی و کابل

هاي (مزاحمت4انرژي الکتریکی را حمل کنند)، سر و صدا
نماید و به اد مین افراد خلل ایجصوتی که در عمل ارتباط میا

اد اختالل در روابط نحوي موجب تحریف پیام و در نتیجه ایج
نتیجه دریافت و تفسیر پیام که (5بازخوردشود)، فردي میبین
گیزه براي سازي از نتایج عملکرد، ایجاد انتواند سه پیامدِ آگاهمی

؛ ه باشدتقویت رفتار به دنبال داشتو ادامه برخی اعمال خاص،
یک داد و ستد ارتباطی 6فرديارتباط درون).1393فرهنگی، 

توان آن را حرف دهد و میشخص روي میاست که در درون 
). به عبارت 1979/1390(بلیک و هارولدسن، زدن با خود نامید

وجود دیگر، ارتباط هر فرد با خودش نوعی از ارتباط را به
گونه از ارتباط این.شودمیفردي خوانده آورد که درونمی

متضمن نوعی جریان تفهیم و تفاهم در درون فرد است و خود 
دهد. فرد را مورد توجه و محور اصلی بحث و گفتگو قرار می

فرایند گوید: گونه میع از ارتباطات ایندر توضیح این نو7بازبالند
درانسان که به هنگام انتظار کشیدن 8رمزگشایی- رمزگذاري

یک مصیبت و نسبت به ا9نگريدهد، یا درونتنهایی رخ می
تحلیلیکه است، نوعی ارتباط به قدر کافی متمایزشخصی

). 1393فرهنگی، است (جداگانه 
از دیدگاه بالینی الگویی براي تعیین نحوه )1989(فلدمن

درمانی به هاي درمان فردي و خانوادهاستفاده بهینه از روش
به اعتقاد دهد.مییههاي آشفته اراو خانوادهها ویژه براي زوج

د، کننتجربه میهامشکالتی که افراد و خانواده) 1992(فلدمن 
نتیجه تعامل همزمان فرایندهاي میان فردي و درون روانی 

که هر فرایندي را که به درك ناقص کارکرد بد فرد یا است

1. message
2. medium
3. channel
4. noise
5. feedback
6. intrapersonal communication
7. Bazebeland, F.
8. decryption-encryption process
9. introspectionism

به شمارد.گیرد یا کوچک میخانواده منتج گردد نادیده می
نند میتواند کتجربه میهاها و خانوادهزوج، مشکالتی که عبارتی

فردي فردي آنها باشد. مشکالت درونناشی از مشکالت درون
ي امنظور مشکالتی است که در تاریخچه، باورها و الگوه

هاي شخصیتی هر یک از زوجین وجود آموخته شده و ویژگی
معتقد است زمانی که افراد با این ) 1992(دارد. فلدمن

مشکالت شوند، بات شخصی وارد زندگی مشترك میمشکال
او. شوندمواجه میابط زوجینی در تعامالت و روبین فردي 

هاي روانی از طریق دیدگاهاعتقاد دارد که فرایندهاي درون
شود، در حالی که و شناختی بهتر درك می10یپویشروان

ه رفتاري و خانوادگی بهتر درك فردي با دیدگابینفرایندهاي
). 1987/1388،(کارلسون و همکارانگرددمی

شی رویکردهاي سیستمی و ها اثربخنتایج برخی پژوهش
)، 1394(حسینی، 11چون رویکرد یکپارچه والشیکپارچه هم

)، زوج 1393(نافیان دهکردي، 12ساختاري- رویکرد سیستمی
(عباسی 14شناختی-و رفتاري13تلفیقی- درمانی رفتاري

؛ هالوگ و 1392بورندرق، کیمیایی و قنبري هاشم آبادي،
یمی، سودانی، (کر15نگر زوج درمانی یکپارچه)، 1989مارکمن، 

-)، زوج درمانی شناختی1392نیسی، مهرابی زاده هنرمند و
17) و زوج درمانی سیستمی تلفیقی1392(وکیلی،16رفتاري

ذاکر و فرزاد، زاده، ثنائیفالح؛ 1389، و ثنائی ذاکرزاده(فالح
) را بر 2007؛ زوال، 2004گوردون، باکوم و اشنایدر، ؛ 2013

و 18آوريبر روابط زوجین از جمله تابموثرسایر متغیرهاي 
و حل ، حل تعارض19تعارضات زناشویی، کیفیت زناشویی

اختالل و 22م افسردگییعال، 21، باورهاي ارتباطی20لهامس

10. psychoanalysis
11. Walsh integrated approach
12. systemic-structural approach
13. integrative behavioral couple therapy (IBCT)
14. cognitive behavioral
15. integrative couple therapy
16. cognitive-behavioral couple therapy (CBCT)
17. integrated systemic therapy (IST)
18. resiliency
19. quality of the marital
20. problem solving
21. relationship beliefs
22. depression
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، تعارض 2ناشی از روابط فرازناشویی1استرس پس آسیبی
هاي شناختی بین فردي، و دلبستگی و زناشویی و تحریف

اند، اما تاکنون اثربخشی یید قرار دادهامورد تزوجین 3اضطراب
رویکرد یکپارچه فلدمن در پژوهشی مورد بررسی قرار نگرفته 

غالمی)، 1392(امیريی چون پژوهش هایپژوهشنتایج است. 
، )1390(رزاقی الوندي) و1390()، یوسفی و سهرابی1391(

بر موثرو سایر متغیرهاي آگاهیذهنکه بین اندنشان داده
معنویت، زناشویی، و رضایت4صمیمیتط زوجین از جمله رواب

هاي حل باورهاي غیرمنطقی و سبککیفیت روابط زناشویی،
تعارض بین فردي رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. 

در تعارضات زناشویی، و رضایت فرد از موثربررسی عوامل 
زندگی زناشویی بخش مهمی از سالمت فردي محسوب 

نارضایتی زوجین از یکدیگر و از همیی از سو. شودمی
ات سوء این تاثیرها و بسیاري از خانوادهکانونگسیختگی

جدایی بر افراد خانواده، گواهی است بر این مدعا که برخورد 
شده و هاي اخیر با این امر ناي به ویژه در دههمقبول و منصفانه

ظر کندازدواج با دید عالمانه نکمتر کسی است که به پدیده
این الزم است ). 1390؛ به نقل از رزاقی الوندي،5،1972(ستیر

هاي پژوهشی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرند عوامل در حوزه
تا اهمیت آنها آشکار شده و اقدامات الزم در خصوص کاهش 

تعیین پژوهش حاضر با هدف تعارضات زناشویی صورت پذیرد. 
و آگاهیذهنزایش افبر چه فلدمن رویکرد یکپاراثربخشی 

مورد هايوالس. انجام شدکاهش تعارضات زناشویی زوجین
) آیا آموزش رویکرد فلدمن 1: بررسی در پژوهش عبارت بود از

) آیا آموزش رویکرد فلدمن 2ثر است؟ومزوجینآگاهیذهنبر 
ثر است؟ومبر تعارضات زناشویی 

روش
جامعه آماري، نمونه و روش اجراي پژوهش

آزمون با پس-آزمونپیشاز نوع یآزمایشهش روش پژو
70(نی کلیه زوجیجامعه آماري عبارت بود ازبود. گروه کنترل 

1. post-traumatic stress disorder
2. marital infidelity
3. anxiety
4. intimacy
5. Satir, V.

به 1393که به دلیل اختالفات زناشویی از ابتداي سال زوج)
شهر تهران 3ه کلینیک مددکاري اجتماعی ایران در منطق

اولیه هايمالكبرخوردار اززوج25ِتعداد مراجعه کرده بودند.
سال، طول مدت 30-45دامنه سنی ورود به پژوهش یعنی 

سال، تحصیالت لیسانس و باالتر از لیسانس، 20تا 7ازدواج 
به يعدم وجود اختالل شخصیتی و روانی، توانایی و عالقمند

سپس با انتخاب شدند. به عنوان نمونه،شرکت منظم
ج) زو25(انجام شده با زوجین مورد نظرهايهماهنگی

بائر، اسمیت، ؛ FFMQ(6آگاهیذهنپنج عاملی پرسشنامه 
و پرسشنامه تعارضات )2006خاپکینز، کریتمایر و تونی، 

؛ به نقل 1375ثنائی، براتی و بوستانی پور، ؛ MCQ(7زناشویی
در مورد هر یک از ) 1387از ثنائی، عالقبند، فالحتی و هومن، 

چنین نه و همزوجین با هدف غربالگري و انتخاب گروه نمو
10ها ن اجرا شد. پس از بررسی پرسشنامهآزمواجراي پیش

آنها حداقل یک آگاهیذهننمرات زن و شوهر) که 20(زوج
تر از میانگین و نمرات تعارض زناشویی استاندارد پایینانحراف 

به بود،باالتر از میانگیناستاندارد آنها حداقل یک انحراف 
طور تصادفی در دو گروه آزمایش هب شدند و بانتخاعنوان نمونه

زن و شوهر) قرار گرفتند. پس از آن 10(هر گروهو کنترل
اي تحت آموزش دقیقه90-120جلسه 8ه آزمایش طی گرو

که گروه کنترل گرفتند، در حالیویکرد یکپارچه فلدمن قرارر
ر دو آموزشی دریافت نکردند. پس از پایان جلسات آموزشی از ه

ماه بعد از اجراي 3چنین و همبه عمل آمد آزمون گروه پس
آزمون پیگیري اجرا شد. میانگین سنی زوجین در ،آزمونپس

سطح .بودسال 9/35و 8/37و کنترل به ترتیبگروه آزمایش
و روه آزمایش و کنترل فوق لیسانس، تحصیالت در هر دو گ

10سال و9ترتیب به براي دو گروه میانگین طول مدت ازدواج 
آموزشی با استفاده محتواي جلسات ماه بود.7سال و 8ماه و 

؛ 1998/1390الیري، هیمن، جانگسما، منابع مورد نظر (از 
اولیاء و ؛ 2011/1391، و الرسونسیگ - اولسوناولسون، 
تنظیم گردید. )1388یونسی،؛ 1387شیري،؛ 1390همکاران،

ایه شده است. ار1خالصه محتواي جلسات در جدول 

6. Five Factor Mindfulness Questionnaire (FFMQ)
7. Marital Conflict Questionnaire (MCQ)
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1جدول
جلسات آموزشی بر اساس رویکرد یکپارچه فلدمنخالصه
اهداف و محتواي جلسهعنوان جلسهجلسه

؛ آشنایی اعضا با مدرس و یکدیگر؛ برقراري رابطه حسنه و ایجاد جو همراه با اعتماد و امنیت، همکاري و صمیمیتو بیان اهدافآشنایی1
آشنایی با چارچوب کلی ؛ ي اعضا، اهداف برگزاري جلسات و آشنایی با مقررات گروهمشخص شدن اهمیت موضوع برا

-

اضطراب برايیپویش
زوجین

در ایجاد اضطراب؛ آشنایی با مسیرهاي آشکار شدن موثرعوامل تعریف اضطراب و انواع آن؛ بررسی و شناسایی
تکلیف جلسه آیندهاضطراب؛ آشنایی با تمریناتی در جهت کاهش اضطراب؛ تمرین در جلسه، ارایه

اضطراب و خطاهاي 3
شناختی

آن بر تاثیرشناختی و ؛ آشنایی با انواع خطاهاي ت غیرواقع بینانه در زندگی زناشوییآشنایی با نقش باورها و انتظارا
هاي مثبت یکدیگر؛ یادگیري تشخیص مشکالت احساسات و رفتارها؛ آشنایی با انتظارات متقابل و توجه به ویژگی

تکلیف جلسه آیندهاي شناختی؛ تمرین در جلسه، ارایهوسیله راهبردهاي مقابلههاضطرابی و غلبه بر آنها ب
اند.؛ یادگیري تشخیصی مشکالت اضطرابی و اضطراب را در طول زمان تغیر دادهکه مشکل هایی پیگیري کالمی روشحمایت متقابل4

تکلیف جلسه آیندهاي شناختی؛ تمرین در جلسه، ارایهبر آنها براساس راهبردهاي مقابلهفایق آمدن 
ف الگوهاي تعاملی جین؛ بررسی و کشاي میان زوهاي مقابلهها و سبکهاي ارتباطی و پاسخآشنایی با انواع شیوهارتباط و قدرت5

تکلیف جلسه سازي در مورد سلسله مراتب و نحوه توزیع قدرت در خانواده؛ تمرین در جلسه، ارایهخانواده، فرضیه
آینده

خانواده؛ بررسی جموعه استحکام بخشیدن مرزهاي عملکردي و از بین بردن مرزهاي غیرعملکردي سیستم و زیرمارتباط و ادراك6
هاي موجود حول مشکالت خانواده؛ بررسی میزان ارتباط هر یک از زوجین با خویشاوندان خود و افزایش یا ثمثل

یندهسازي روابط با خویشاوندان و دوستان مشترك؛ تمرین در جلسه، ارایه تکلیف جلسه آمتعادل
آشنایی با تفاوت تمایالت جنسی زن و مرد؛ و نقش آن در صمیمیت زوجین؛ جنسیبررسی هدف و اهمیت رابطه ارتباط و صمیمیت7

به جنسیهاي انتقال اطالعات درباره رابطه آشنایی با انواع ارتباط در رابطه جنسی و اهمیت آن؛ آشنایی با شیوه
تکلیف جلسه آیندههمسر و آشنایی با نقش همدلی و تفاهم جنسی در همسران؛ تمرین در جلسه، ارایه

هایی کلی براي راه کارها و توصیهها؛ ارایهها؛ شناسایی موانع اجرایی آموزهرایی و اثربخشی آموزشسی میزان کابرراختتام8
س آزمونهمه زوجین؛ اجراي پ

ابزارسنجش
یک .)FFMQ(آگاهیذهنپنج عاملیپرسشنامه

بائر و همکارانتوسط کهاست ايماده39مقیاس خودسنجی 
در پنج عامل را یآگاهذهن) تدوین شده است و 2006(

در 4، پذیرش بدون قضاوت3، عمل با آگاهی2، توصیف1مشاهده
به تجارب درونی سنجش 5مورد تجارب درونی، و عدم واکنش

بر روي طیفاالت پرسشنامهوبه سگوییقرار می دهد. پاسخ
دامنه نمرات در .است(همیشه)5رگز) تا ه(1اي ازدرجهپنج

1. observe
2. describe
3. act with Awareness
4. non-judge
5. non-react

جمع نمرات هر زیرمقیاس یک از است و39- 195این مقیاس 
دهد هرچه نمره باالتر آید که نشان مینمره کلی به دست می

پژوهش نئوسر بر اساس نتایج.هم بیشتر استآگاهیذهنباشد 
در7و ضریب آلفابود ها مناسب عامل6همسانی درونی)2010(

در 91/0تابودن8غیر واکنشیدر عامل 75/0بینايدامنه
ها متوسط و در شت. همبستگی بین عاملقرار دا9توصیفعامل 

قرار 34/0تا 15/0طیفی بین دار بود و در همه موارد معنا
.داشت

6. internal consistency
7. coefficient alpha
8. unreactive
9. description

کار و درمان چندسطحی یکپارچه فلدمن؛ عقد قرارداد و ایجاد تعهد جهت همکاري و شرکت منظم در جلسات
استفاده از رویکرد روان  2
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این 2و پایائی1رواییاي که بر رويدر مطالعهچنینهم
پرسشنامه3بازآزمونپرسشنامه در ایران انجام گرفت، ضرایب 

و 4بودناوتییر قضعامل غبرايr=57/0در نمونه ایرانی بین 
84/0=r چنین ضرایب همگزارش شد.5امل مشاهدهعبراي

غیر 	مربوط به عاملα=55/0بین ی؛ آلفا در حد قابل قبول
بدست آمد ربوط به عامل توصیفمα=83/0واکنشی بودن و 

).1391،، حیدري نسب و شعیري(احمدوند
54یک ابزار .)MCQ(پرسشنامه تعارضات زناشویی

تهیه شده هاي زناشویی که جهت سنجش تعارضتاسلیواس
. این پرسشنامه هشت بعد از )1387(ثنائی و همکاران، است

دهد که عبارتند از مورد سنجش قرار میتعارضات زناشویی را 
هاي ، افزایش واکنش7، کاهش رابطه جنسی6کاهش همکاري

، افزایش رابطه فردي 9، افزایش جلب حمایت فرزندان8هیجانی
، کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان 10ویشاوندان خودبا خ

و کاهش 12مالی از یکدیگر، جداکردن امور11همسر و دوستان
پاسخگویی به سواالت ). 1387،و همکاران(ثنایی13ثرارتباط مو
5(هرگز) تا 1از لیکرتايپنج درجهبر طیف پرسشنامه

و 270نامه سش(همیشه) تنظیم شده است؛ حداکثر نمره کل پر
بیانگردر این پرسشنامه نمره بیشتر . است54حداقل آن 

ارض کمتر ـه بهتر و تعـرابطنشان ازتعارض بیشتر و نمره کمتر

1. validity
2. reliability
3. test-retest
4. non-judgmental
5. observation factor
6. cooperation
7. sex

کل پرسشنامه همسانی درونی. )1387و همکاران، (ثناییاست
و 96/0نفري، 270بر روي یک گروه با روش آلفاي کرونباخ

؛ کاهش رابطه جنسی،81/0مقیاس کاهش همکاري، زیربراي
؛ افزایش جلب 70/0هاي هیجانی، ؛ افزایش واکنش61/0

؛ افزایش رابطه فردي با خویشاوندان 33/0حمایت فرزندان، 
؛ کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و 86/0خود، 

؛ و کاهش 71/0؛ جدا کردن امور مالی از یکدیگر،89/0دوستان، 
، و همکاران(ثنائیشده است؛ گزارش69/0، موثرارتباط 

1387.(8910111213

هایافته
پــنج عــاملیهــاي پرسشــنامههاي توصــیفی نمــرهشاخص

و تعارضات زناشویی در گروه آزمــایشپرسشنامه و آگاهیذهن
ي در آزمــون و پیگیــرآزمــون، پــسکنترل در سه مرحله پــیش

مشــاهده 2گونه کــه در جــدول ارایه شده است. همان2جدول 
گــروه آزمــایش در آگــاهیذهــنشود، میانگین نمرات متغیر می

آزمون و پیگیري در مقایسه با گروه کنترل افزایش و مرحله پس
در مرحله پس میانگین نمرات تعارضات زناشویی گروه آزمایش

آزمون و پیگیري در مقایسه با گروه کنترل کاهش داشته است.  

8. hysterical reaction
9. children gain support
10. personal relationship with your relatives
11. family relationship with the partner's relatives and
friends
12. finances separating from each other
13. effective communication

2جدول 
و تعارضات زناشویی در دو گروه آزمایش و کنترل آگاهیذهنبر اساسیانگین و انحراف استاندارد شرکت کنندگانم

پیگیري آزمونپس آزمونپیش
گروه SDمتغیر M SD M SD M

77/7 6/108 21/7 3/109 93/7 9/101 آزمایش آگاهیذهن
52/11 4/107 97/11 108 27/13 108 کنترل
28/8 7/130 84/8 1/130 36/7 2/139 آزمایش تعارضات زناشویی
97/3 3/138 32/5 2/138 04/4 2/139 کنترل
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ها ن دادهها به منظور سنجش نرمال بودپیش از تحلیل داده
Zویی از مشخصه و تعارضات زناشآگاهیذهندر متغیرهاي

نشان داد نتایج .استفاده شداسمیرنف -آزمون کالموگروف
05/0p(ها با توزیع طبیعی این ابعاد تفاوت نداردتوزیع نمره

که آزمون ها و با توجه به اینبا توجه به نرمال بودن داده.)<
فروضه نرمال بودن نیز مقاوم تحلیل واریانس در برابر تخطی از م

این از حیث رعایت مفروضه ها و نیز دقت آزمون، بنابراست، 
به عنوان بهترین آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیري مکرر

پژوهش مورد هايالوسمنظور بررسی هها بروش تحلیل داده
استفاده قرار گرفت. 

از F، مقدار سطح معنادار 3هاي جدول با توجه به یافته
توان چنین براین میآلفا کوچکتر است. بنا01/0مقدار 

آزمون، تفاوت ثیر پیشاکرد که پس از حذف تگیرينتیجه
بین دو گروه آزمایش و کنترل در آزمون وجود دارد. به معنادار

تاثیرزوجین آگاهیذهنعبارت دیگر آموزش رویکرد فلدمن بر 
در گروه آگاهیذهنین معنا که باعث افزایش به اهداشت

اندازه اثر (مجذور ایتاي سهمی) برابر با . ه استآزمایش شد
تواند آموزش رویکرد فلدمن مینیز به این معناست که47/0
را به خود اختصاص دهد. درصد از واریانس پس آزمون47

3جدول
تایج تحلیل کوواریانس مربوط به  زوجینآگاهیذهنبرآموزش رویکرد فلدمنخالصه ن

توان آزموناندازه اثرFمیانگین مجذوراتdfمجموع مجذوراتمنبع تغییرات
065/1547/095/0**145/2371145/237پس آزمون

601/26717741/15خطا
23614320کل

01/0<p**

محاسبه شده در F، شاخص 4جدول مندرجاتبا توجه به
اي ـهنــن میانگیــراین بیـابـ، بنادار استــمعن01/0ح ــسط

سه نوبت اجرا تفاوت معنادار وجود دارد.درناکنندگشرکت 

4جدول
زوجینآگاهیذهنمربوط به میزان ماندگاري آموزش الگوي یکپارچه فلدمن برهاي مکررگیريو تحلیل واریانس با اندازهخالصه تجزیه

اندازه اثرFمیانگین مجذوراتdfمجموع مجذوراتمنبع تغییر
37/12576/0**8/33329/166آزمون، پیگیري)آزمون، پس(پیشعمل آزمایشی

867/24218493/13باقی مانده
01/0<p **

مورد بررسی قرار آگاهیذهنها در متغیرتفاوت میانگین
هاي میانگین نمرههاي به دست آمده نشان دادگرفت و یافته

هاي پیشي بیشتر از نمرهآزمون و پیگیري به طور معنادارپس
ین معنا که آموزش رویکرد فلدمن موجب آزمون است به ا

ول زمان شود و این افزایش در طزوجین میآگاهیذهنافزایش
که دهد نشان می5هاي جدول یافتهداراي پایداري اثر است.

آلفا کوچکتر است. 01/0از مقدار Fمقدار سطح معنادار 

گیري کرد که پس از حذف تاثیران چنین نتیجهتومیبنابراین
، تفاوت معناداري بین دو گروه آزمایش و کنترل آزمونپیش

بر تعارضات کرد فلدمنوجود دارد. به عبارت دیگر آموزش روی
ین معنا که باعث کاهش تعارضات شت به ازناشویی تاثیر دا

(مجذور ایتاي سهمی) زناشویی در گروه آزمایش شد. اندازه اثر
تواندمیندمرد فلـوزش رویکبود یعنی آم662/0ز برابر با نی

آزمون را به خود اختصاص دهد.درصد از واریانس پس66
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5جدول
تایج تحلیل کوواریانس مربوط به  زوجینبر تعارضات زناشوییفلدمنالگوي یکپارچهموزش آخالصه ن

توان آزموناندازه اثرFمیانگین مجذوراتdfمجموع مجذوراتمنبع تغییرات
228/33662/01*595/17391595/1739پس آزمون

016/89017354/52خطا
33641220کل

01/0<p **

محاسبه شده در F، شاخص 6جدولمندرجات با توجه به 
شرکتهايمعنادار است بنابراین بین میانگین01/0سطح 

هاي . یافتهدرسه نوبت اجرا تفاوت معنادار وجود داردکنندگان
ها در تعارض زناشویی، از بررسی تفاوت میانگینبه دست آمده 

به طور آزمون و پیگیريهاي پسنشان داد میانگین نمره
ن معنا که ه ایهاي پیش آزمون است؛ بمعناداري کمتر از نمره

آموزش رویکرد فلدمن موجب کاهش تعارضات زناشویی زوجین 
ت.اثر اسشود و این کاهش در طول زمان داراي پایداري می

6جدول 
زوجینآگاهیذهنزش الگوي یکپارچه فلدمن بر مربوط به میزان ماندگاري آموهاي مکررگیريتجزیه و تحلیل واریانس با اندازهخالصه 

اندازه اثرFمیانگین مجذوراتdfمجموع مجذوراتمنبع تغییر
932/49847/0**067/3284203/1642(پیش آزمون، پس آزمون، پیگیري)عمل آزمایشی

933/59118885/32باقی مانده
01/0<p **

ثبح
آموزش الگوي مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی 

کاهش تعارضات وآگاهیذهنافزایشبر یکپارچه فلدمن
تایج به دست آمده در پاسخ به نزناشویی زوجین انجام شد.

نشان داد آموزش رویکرد فلدمن در گروه پژوهشاولسوال
زوجین در مراحل پس آگاهیذهنآزمایش موجب افزایش 

به گروه کنترل شده است و با توجه به تفاوت در آزمون نسبت
آزمون نسبت به پیگیري رویکرد درمانی در مرحله مرحله پیش

تایج به دست آمده از تحلیل نپیگیري داراي ماندگاري اثر است. 
آموزش رویکرد فلدمن در گروه نشان دادسوال دوم پژوهش 

رات تعارضات زناشویی در مراحل آزمایش موجب کاهش نم
و با توجه به تفاوت آزمون نسبت به گروه کنترل شده است پس

آزمون نسبت به پیگیري این درمان در مرحله در مرحله پیش
آموزش الگوي طور کلیهبپیگیري داراي ماندگاري اثر است.

عارضات و کاهش تآگاهیذهنیکپارچه فلدمن موجب افزایش 

مبنی بر اثربخشی به دست آمدههاي یافتهزناشویی زوجین شد. 
رویکرد فلدمن به عنوان یکی از رویکردهاي سیستمی و 

هاي انجام شده در ، با نتایج به دست آمده از پژوهشیکپارچه
زمینه اثربخشی سایر رویکردهاي سیستمی و یکپارچه بر 

حسینی گذار بر روابط زوجین از جمله پژوهش تاثیرمتغیرهاي 
اسی بورندرق و همکاران )، عب1393)، نافیان دهکردي (1394(
)، کریمی و همکاران 1989)، هالوگ و مارکمن (1392(
)، فالح 1389زاده و ثنائی ذاکر (فالح، )1392)، وکیلی (1392(

زوالو)2004گوردون و همکاران ()، 2013زاده و همکاران (
مسو است. ه)2007(

توان نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، میبراي تبیین
ر میان زوجینی که از گفتگو در مورد مسایل اجتنابدگفت 

کنند، هر دخیل نمیهاگیريو یکدیگر را در تصمیمکنندمی
دچار تردید یکدیگر هاي ها و توانایییک نسبت به شایستگی
د. این گونه شوارزش قایل نمیمشتركشده و براي تصمیمات 
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طرف مقابل و 1حاالت به تدریج منجر به کاهش اعتماد به خود
(کرنر و فیتزپاتریک، شود ایجاد اضطراب میو در نتیجه 

سوءتعبیر و تاثیر). براساس دیدگاه شناختی، 2013
شود، ندگی زناشویی امري مهم قلمداد میها در زسوءبرداشت
عامل مشکالت روانی را عامل خارجی ندانسته بلکه این رویکرد

د که فرد با آن اندش، تفکر و شناختی میعامل را در نوع نگر
پردازد و نسبت به خت، به پردازش اطالعات بیرونی میشنا
دهد. هر شناخت صرفاه و رویداد بیرونی واکنش نشان میواقع

هاي منفی است توان گفت انگارهیک اندیشه است؛ بنابراین می
زند شود و آنان را از گوجب تعارض میان افراد و زوجین میکه م

آمیز در زندگی مصون نخواهد تعصبو2تفکرات غیرمنطقی
رسد هر یک . به نظر می)1985(ریسر، بلک و آبلسون، گذاشت 

نظیر مشاهده آگاهیذهنهاي مختلف از نظر جنبهاز زوجین
شود، چه در ذهن تصور میامور به آن صورتی که هست نه آن

و چه که رخ داده، توصیف این مشاهدات براساس واقعیت و آن
دچار مشکل هستند و با توجه به ،ص و رویدادهاپذیرش اشخا
شوند. هایی در عملکرد خود نیز دچار مشکل میچنین نشانه

هاي مختلف در لحظه حال حضور براي مثال در هنگام فعالیت
نگر خود هستند و یا گذشته و افکار گذشتهتاثیرندارند، تحت 

بروز تعارضات موجبات به این شکلو کنند؛میدر آینده سیر 
گیرد. زمانی که زوجین دچار تعارضها شکل مینآمیان
و اجتنابی 3مداراي هیجانشوند از راهبردهاي مقابلهمی

را 4مدارمسالهاي کنند و راهبردهاي مقابلهبیشتري استفاده می
اي درگیر شدن در راهبردهاي مقابله.گیرندکمتر به کار می

ردآوري اطالعات به صورت مدار مانند جستجو و گمساله
، کمک به یکدیگر براي انجام کارها، مسالهمشترك براي حل 

بندي چارچوبمحبت فیزیکی، کمک به همسر براي آرام شدن، 
تواند زمان با موقعیت و توجه نشان دادن به همسر می5مجدد

ها را افزایش دهد؛ و افزایش زمان با هم بودن، هم بودن زوج
ارب مشترك، تقویت احساس ما بودن، منجر به افزایش تج

1. self-confidence
2. irrational thoughts
3. emotional coping strategy
4. problem solving coping strategy
5. reuse framing

، ارتباط عاطفی صمیمانه و مقابله مثبت،6خودافشاسازي
و در نتیجه کاهش تعارضات زناشویی زوجین شود. آگاهیذهن

مدار در مسالهبه عبارتی دیگر استفاده از راهبردهاي مقابله اي 
هاي گیري فعالیتزا، در واقع موجب به کاراسترسهاي موقعیت
نظر ازلهامسبندي شده براي بازسازي دوباره و دستهمنظم 

به نوعی راهبرد و ینشود که در نتیجه آن زوجمیشناختی 
(لدرمن، بودنمن و یابندخود دست میلهامسراهکار جهت حل 

که در نتیجه موجب کاهش تعارضات زناشویی )؛2007چینا، 
اج، هاي اول ازدو، در سال7براساس نظریه ساختاريشود. می

شود که هر یک از زوجین سعی دارد تعارض از آنجا شروع می
قواعد و اصول و الگوهاي مرزهاي خانوادگی خود را به خانواده 

ها باید این ل سازند و این در حالی است که آنجدید منتق
مهارت و توان را داشته باشند که قواعد و انتظارات و الگوهاي 

که مستقل از خانواده پایه رفتاري خود را به نحوي تغییر دهند
همسر خود باشد. 10واعدو ق9، انتظارات8و متناسب با نیازها

هاي برخورد با به افراد در مورد شیوهرویکرد ساختاري
اي فرد هو برداشت11هاشاوندان و اطرافیان و اصالح نگرشخوی

از از کالم و رفتار اطرافیان، به ویژه خویشاوندان و دوستان 
دهد که در بهبود رابطه میارایههاي مفیدي همسر، آموزش

آنان با خانواده همسر سودمند است و در نتیجه از بروز تعارض 
گیري خصومت و به دنبال آن دخالت اطرافیان و شکل

درمانی ساختاري به ایجاد کند. مداخالت خانوادهجلوگیري می
از هاي خانوادهمجموعهتغییر در انجام تکالیف در هر یک از زیر

از سوي دیگر یک سو و اصالح وضعیت مرزهاي خانواده
پردازد. بر این اساس در گروه آزمایش اصالح وضعیت می

مرزهاي خانواده به نحوي انجام شد که عالوه بر تبادل اطالعات 
و احساسات، هویت فردي هر یک از زوجین حفظ گردد. 

روابط اد شده در درمانگر در مراحل پایانی درمان تغییرات ایج
ی به زوجین کمک نمود تا ضمن آشکار خانوادگی و زناشوی

ساختن تعارضات موجود، امکان حل و فصل تضادهاي موجد 

6. self-disclosure
7. structural theory
8. needs
9. expectations
10. rules
11. attitudes
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تعارضات نیز فراهم شده؛ و در نتیجه موجبات افزایش 
و تعارضات زناشویی زوجین ایجاد شود. آگاهیذهن

کند، چون یک فشارسنج عاطفی عمل میارتباط جنسی هم
ان شهاي دیگر رابطهین از جنبهکننده رضایت زوجکه منعکس 

ها به دلیل که رابطه جنسی زوجاست. مواردي وجود دارد 
بیند، اما اکثر موانع هاي روانی و یا عملی صدمه میناکارآمدي

بسیاري از عملکردهاي ریشه در کیفیت خود روابط دارند. 
هاي نادرست جنسی زوجین به فقدان دانش جنسی، مهارت

دانش و آگاهی گردد. برمیهاي ارتباطی آنان سی و مهارتجن
ویحات مهمی در و فنون جنسی تلزوجین درباره رابطه جنسی 

هاي ویژه آگاهی از روشهآمیز دارد. بروابط جنسی موفقیت
مناسب تحریک همسر، ضروري است و علت عدم وجود 
صمیمیت میان زوجین، ممکن است به فقدان دانش یا مهارت 

).2011/1391، و همکاراناولسون (ط به امور جنسی باشدمربو
لساتی در این اختصاص جبر این اساس در پژوهش حاضر با 

سیله آشنا ساختن زوجین با هدف و وزمینه تالش شد تا به
اهمیت رابطه جنسی و نقش آن در صمیمیت، آشنایی با انواع 

اطالعات چنین آشنایی با شیوه انتقال ارتباط و اهمیت آن و هم
در رابطه جنسی به همسر، و توجه به نقش همدلی و تفاهم 

به نوعی در . این مساله جنسی در همسران به آنان کمک شود
و بودن در لحظه حال و در نتیجه آگاهیذهنجهت گرایش به

. دگذار بوتاثیرکاهش تعارضات زناشویی 
من که رویکرد فلدتوان گفت با توجه به اینطور کلی میهب

آید، در این پژوهش یکی از رویکردهاي یکپارچه به شمار می
- ، شناختیپویشیهاي روانپژوهشگر با استفاده از نظریه

رفتاري، ساختاري، و نظریه سیستمی تالش نمود که در زوجین 
(براي تغییر زوجین از طریق بازسازي در سطوح درون فردي

و احساس (خودمختاري زوجینفرديبینشناختی و بینش)؛ 
استقالل و توانایی ایستادگی در مقابل فشارها و در نتیجه 

) تغییراتی ایجاد شود.   استرسکاهش 
هاي ورود در پژوهش حاضر نظیر سطحمالكوجود 

امکان تعمیم نتایج به ،تحصیالت، سن و طول مدت ازدواج

هاي سازد. از دیگر محدودیتزوجین دیگر را محدود می
به دلیل کم بودن حجم نمونه اثر ود که بپژوهش حاضر این

متغیر مستقل بر سطوح مختلف متغیرهاي وابسته مورد مطالعه 
هایی مشابه در نمونههاي شود پژوهشپیشنهاد میقرار نگرفت. 

با در نظر گرفتن،با حجم بیشتر و در شهرهاي مختلف
انجام شود؛ تا امکان مقایسه و دستیابی به هاي فرهنگیتفاوت
چنین تعمیم نتایج میسر گردد. با توجه به تیجه کلی و همیک ن

کنون پژوهشی که دهد تاپیشینه پژوهش حاضر که نشان می
را به عنوان متغیر وابسته مورد پژوهش قرار داده آگاهیذهن

هاي آتی، عوامل در پژوهششودمیباشد، انجام نشده، پیشنهاد
بررسی قرار گیرد. مورد زوجین آگاهیذهنگذار بر تاثیر

هاي آتی، عوامل متعدد ایجاد شود در پژوهشپیشنهاد می
شناختی، عاطفی یا رفتاري در نظر گرفته شود. ات کننده تعارض

الگوهاي یکپارچه شود میزان اثربخشی چنین پیشنهاد میهم
و تعارضات آگاهیذهندرمانی بر متغیرهاي دیگر در خانواده

رویکرد فلدمن مورد مقایسه قرار زناشویی مورد بررسی و با 
جهت پیشگیري یا نتایج پژوهش حاضر می تواند در . گیرد

به عنوان مفید و مثمر ثمر واقع شود. زناشوییاختالفات کاهش
توانند براساس رویکرد مثال، درمانگران و مشاوران خانواده می

هاي هایی جهت آموزش زوجین و خانوادهارچه فلدمن برنامهپیک
بتوان ین وسیلهه ادر نظر بگیرند؛ تا باختالف و تعارض، داراي

در بین زوجین توانایى و کارکرد مناسب در مسایل مختلف 
با استفاده از را دارى زندگى از امور مالى گرفته تا وظایف خانه

اد و بدین وسیلهو حل تعارضات مورد تحلیل قرار دآگاهیذهن
در دستیابى به زوجینه ها و رفتارهایى که بمهارتبه پرورش

چنینهم.کمک کرد،کندیک زندگى متعادل کمک می
تا با آگاهى یافتن از کردها کمک ها و خانوادهبه زوجتوان می

یابند که مشکالتشان منحصر به فرد خود درنقاط قوت و ضعف 
هاى توانند با استفاده از تمرینات کاربردى و آموزشنیست و مى
هایى در جهت کسب رابطه بهتر و حل مهارتبه داده شده 
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