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Abstract 
The aim of this study was to determine the 
effectiveness of psychological rehabilitation on 
divorce propensity and marital intimacy in couples 
who divorce. It was a practical and semi-experimental 
study with a pretest, a posttest, and a follow-up with a 
control group. Out of 300 couples divorcing in Isfahan 
in the autumn of 2019, 40 couples were randomly 
selected and then randomly assigned to an 
experimental group and a control group. The Divorce 
Tendency Scale (DTS) and Intimacy Scale (IS) were 
used to collect data. The experimental group was 
trained through a validated curriculum package during 
the ten sessions. Data were analyzed by repeated 
measures analysis of variance using SPSS 24 software. 
The results of the repeated measures analysis of 
variance showed that the propensity to divorce 
(p<0.01) and marital intimacy (p¬<0.01) of the 
couples in the experimental group were significantly 
lower and higher, respectively, than those in the 
control group in the posttest and follow-up phases. 
The results of the study confirm the effect of 
psychological rehabilitation training on reducing the 
propensity to divorce and improving marital intimacy. 
It is suggested that psychological rehabilitation 
training should be used in counseling centers for 
couples who are divorcing. 
Keywords: Rehabilitation Psychological, Divorce, 
Tendency to Divorce, Marital Intimacy. 

 دهیچک
 یبخشـ  تـوان  یبسـتۀ آموزشـ   یاثربخشـ  نیـی پـژوهش تع  نیـ هدف ا

در حال  نیدر زوج ییزناشو تیمیبه طالق و صم لیبر م یشناخت روان
با  یشیمهآزمایو از نوع ن يپژوهش از نظر هدف کاربرد نیطالق بود. ا

ـ با گـروه کنتـرل بـود. از م    يریگیآزمون و پ پس آزمون، شیطرح پ  انی
 40، تعداد 1398سال  زییاصفهان در پا شهرطالق  زوج در آستانۀ 300

در دو گـروه   يطـور مسـاو   دردسترس انتخاب شدند و بـه  وةیزوج به ش
هــا از  داده يو گــروه گــواه قــرار گرفتنــد. بهمنظــور گــردآور شیآزمــا

) اسـتفاده  IS( ییزناشـو  تیمی) و صمDTSبه طالق ( لیپرسشنامۀ م
 نشـده یتدو یشـ ۀ آموزکمـک بسـت   ده جلسه به یط شیشد. گروه آزما

ـ ها ن تحت آموزش قرار گرفتند. داده ـ از طر زی ـ تحل قی ـ وار لی بـا   انسی
ـ تحل SPSS 24مکرر و با استفاده از نرمـافزار   يریاندازهگ شـدند.   لی

 تیمی) و صـم p>01/0بـه طـالق (   لیـ سـطح م  دهـد  ینشان م جینتا
در مرحلـۀ پسـآزمون و    شیگـروه آزمـا   يهـا  ) زوجp>01/0( ییزناشو

ـ ترت به يبا گروه گواه بهصورت معنادار سهیمقا در يریگیپ و  نییپـا  بی
 یبخشـ  تـوان  یبستۀ آموزشـ  یپژوهش اثربخش يها افتهیباالتر است. 

 ییزناشـو  تیمیصـم  يبه طـالق و ارتقـا   لیبر کاهش م یشناخت روان
آموزش بسـتۀ   شود یم شنهادیکرد. پ دییدر آستانۀ طالق را تأ يها زوج
در معـرض   يهـا  زوج يبـرا  مشاورهمراکز در  یشناخت روان یبخش توان

 طالق استفاده شود.
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 مقدمه
و  نگیسی(و ها بوده است سانان ییو شکوفا تحول نظام نیتر یاساس تاکنون گذشته از که است ينهاد خانواده

تر  از خود ازدواج مهم آنچه شود، ینهاد مقدس با ازدواج شروع م نیا يریگ شکل اگرچه). 2021 ،همکاران
و ممکن  شود یدچار تعارض م مرورهب نیزوج روابطها  ازدواج یآن است. در برخ يداریو پا تیاست، موفق

 کندبروز  نیزوج انیم یکیزیو ف یلفظ يریو تعهد و درگ تیمیصم نداشتنبا همسر،  رفتارسوء صورتاست به
بهموارد  شتریب در). طالق 2020 مور،یلین و باکوم نو،یآچ ت،یاسم بت،ی(کر شود منجر 1طالق به تیدرنها و

 ییدر روابط زناشو ینابسامان ایدوره اختالل  کیو معموالً پس از  فیازدواج تعر وندیپ یانحالل قانون عنوان
از  یکیطالق  ایخانواده بر اثر متارکه  یروابط با همسر، گسستگ ی). آشفتگ2021(فالسن،  شود یواقع م

 شاملرا  2کایآمر یپزشکروان انجمن یاختالالت روان يو آمار یصیتشخ يراهنما شیرایو نیطبقات پنجم
 یجدا از هم زندگ مشکالت در روابط، لیدلبه نیزوج که برد کار به يموارد در دیبا را طبقه نیا. شود یم
 رانیازدواج و طالق ا یرسم ي). آمارها1394 کا،یآمر یپزشکدر حال متارکه هستند (انجمن روان ای کنند یم
 803660، تعداد 1395 سال در شدهارائه آمار براساس که يطور به است؛ طالق ۀساالن شیافزا دهندةنشان زین

 .طالق کی ازدواج پنج هر يبه ازا ینعی ؛طالق در کشور ثبت شده است 181053ازدواج و 
 ثبت طالق 11،061ازدواج و  35،395در استان اصفهان،  شدهارائه يآمارها براساس یزمان بازة نیهم در

 ،يعوامل اقتصاد جمله ازدر بروز طالق  ي). عوامل متعدد1395احوال کشور،  ثبت سازمان تی(سا است شده
 س،یو خوشنو پور ی(کاظممؤثر هستند  یرونیو ب یدرون يزا تنشو عوامل  یشناخت روان ،یحقوق ،یاجتماع
 دارند يا ژهیو تیاهم 4تیمیو صم 3طالق به لیم جملهاز  یشناخت عوامل روان ان،یم نی). در ا1392

 طالق به لیم که یکسان آمار امروزهمطالعات  براساس). 2008 ن،یو بو یترامبل روارد،یگا گن،یب ونچر،(پرا
 به نیزوج يمند و عالقه لیتما زانیم طالق به لیم مفهوماز  مقصوداز آمار طالق است.  شتریب دارند،

 سه مفهوم نی). ا1398 ،یوسفی و ششده یدهقاناست ( یقانون مراحل یط ییزناشو بطروا گسستنو  جداشدن
و  اتاحساس یعاطف بعد طالق، دربارة فرد تصورات یشناخت بعد که دارد يو رفتار یعاطف ،یشناخت بعد

 طالق له ای هیرا عل فرد يرفتار یآمادگ زانیم يرفتار بعد تیو درنها طالق به فرد یو منف مثبت عواطف
 یدرون فشار جۀینت طالق به میتصم شده، اشاره يها مؤلفه براساس). 2007و النگ،  انگی( شوند یشامل م

 هداف،ا ای ازهاین نشدنآوردهبر با ستا ممکن و شود یموارد  همسراناز  یکی به حداقل که ستا يدیشد
 باشد همسر به احساسات نتقالدر ا یناتوان ای یزندگ حوادث نکردن تیریمد ف،یضع يا مقابله يها وهیش

 ).2016 راد، و مونرو هولتزورث ،ي(روز
روابط  داشتناست.  ییدر روابط زناشو مانهیمثبت، سازنده و صم يا حفظ رابطه ،به طالق لیمقابل م نقطۀ

1. divorce 
2. diagnostic and statistical manual 0f mental disorder 
3. desire to divorce 
4. intimacy 
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 يها ازدواج جادیو از عوامل مهم ا نیزوج یدر زندگ یچالش عاطف نیتر مهم ،ییزناشو یدر زندگ همانیصم
 يازهاین توانند یم دارند،در روابط  يشتریب تیمیصم زانیکه م ینی. زوج)2017و کوردوا،  نیرگیاست (م داریپا

 سلز، ک،ی(پاتر برخوردارند يرشتیب ییزناشو تیرضا از و کنندهمسر خود ابراز  به يمؤثرترخود را به شکل 
 ریسا بر و شود یم یخانوادگ یموجب شکست در زندگ تیمیصم نداشتن. در مقابل )2007 ،و تولراد وردانویج

 ؛)2010 ،پدرسون و مانون نوت،ی(م گذارد یاثر م يو نقش کار ینیمانند نقش والد نیزوج يها نقش
یدرخواست طالق را ب يخود برا لیدال نیتر از مهم یکی موارد شتریب درطالق  ۀدر آستان نیزوج که يطور به

 زاهد( کنند یاز محبت اعالم م يکم و روابط سرد و عار تیمیصم یبه عبارت ایهمسر  یتوجهکم ای یتوجه
ها نشان  ). پژوهش2001 برنز، و ساندرز هالفورد،؛ 1394و دهقان،  یکامران يریشورابه، پ ینیبابالن، حس

) و 2014 گانگاما، و يد نگ،یهار یبارتل و،ی( دارد یهمبستگ ییزناشو رابطۀ از تیرضا با تیمیصم دهند یم
و  ياریبخت ،یمیاست (کر ییزناشو يها طالق و تعارض کنندة ینیب شیاز عوامل پ یکیحال  نیدر ع

 گریکدیبا  نیزوج یوقت که است این ییزناشو یتینارضا در تیمیضعف صم ای نبود نقش). 2019 ،يمسجد
و  ردیگ یدر روابط آنان شکل م یخصمانه و تدافع ياست، الگوها فیها ضع آن تیمیصم ایندارند  تیمیمص
 شود یم ییزناشو یدلزدگ از ییباال سطح شیافزا و ییزناشو تیرضا سطح دیشد کاهش سببامر  نیهم
 ).2021 ،واال و همکاران يجواد ؛2020 هر،یگال و نبوتامیگیه درمن،یل ن،ی(ب

 يادیز يها تالش تاکنون د،دار ییزناشو یزندگ يداریدر پا تیمیبه طالق و صم لیم که یتیهما لیدل به
از  یمتنوع فیط درواقع. است گرفتهانجام  ییزناشو تیمیصم شیبه طالق و افزا لیم کاهش يبرا

 است. دهش استفاده رانیو در ا ایدن سراسر دردر حال طالق  يها زوج يبرا یآموزش و یبخش توان يها مداخله
)، 1397 ،يآرایکشت و مهداد ،ییخو ياز طالق (احمد يریشگیپ یآموزش ۀبست یاثربخش گذشته مطالعات در

ها  ارتباط زوج ۀ)، آموزش برنام1399 ،يرودیو قربان ش ی(بهبهان تعهد و رشیبر پذ یمبتن یدرمان گروه
 و ينظر ا،یدرنیو بهبود رابطه (ح يریشگیپ ۀبرنام ،)1393 ا،ین يصفار و انیفیشر رمقدم،یدب ،زاده پشنگ (حسن

 ،این یرالیشو  یسودان ،قوزلوجه ياحمد، مهر خجسته(مدت  کوتاه یقیتلف ییزناشو ةمشاور)، 1393 ان،یمانیسل
 ،یخانیعلو  یدشت ینیحس ،یمهراب ،یداراب یخانیارتباط متقابل (عل لیبر تحل یمبتن یگروه ة) و مشاور1394
 نشاندر حال تعارض  يها زوج ای ییزناشو یاز زندگ یافراد ناراض در ییزناشو تیمیصم ي) بر ارتقا1396

 .است شده داده
 ،ییزناشو ۀدر رابط تیمیصم يارتقا يمربوط برا يها آموزش انواعاز  استفادهمطالعات مربوط به  کنار در
 و یآه ،يموریت ،یو تعهد (اعلم رشیبر پذ یمبتن یماندر ةوارطرح یقیتلف کردیرو یاثربخش زین یمطالعات

 يکردهایرو آموزش ،)1396 ،يو عسگر يعسگر ،یبزرگ (دشت خود به شفقت آموزش)، 1399 ،یاضیب
)، 1398 ،یروزبهان و يگودرز ،یصادق ،يمحور (شاهمراد حل راه-يگاتمن و راهبرد-مدار جانیه یقیتلف

 مانهیارتباط صم يها )، آموزش مهارت1397 ،یلواسان یو غالمعل يا اژه ،يمدار (محمدجانیه کردیآموزش رو
 ،)1391 ،یوسفی ؛1396 ،یوسفی و یعارف حصار، ي(نبو ی)، معنادرمان1399 ،احقر و دیاصغرنژاد فر ،ی(مشتاق
 يارتقا يالگو آموزش و) 1390 ،یوسفیبوون ( یو نظام عاطف یدرمانبر طرحواره یمبتن یدرمان خانواده

http://bjcp.ir/article-1-896-fa.pdf
http://bjcp.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AE%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D9%87%D8%B1
http://bjcp.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C+%D9%82%D9%88%D8%B2%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87
http://bjcp.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://bjcp.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7
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به طالق در  لیم کاهش بر را) 1400 ،بخشفرح و يعسگر ،یبجستان یمیسل ،رادییایحی( ییناشوز تیرضا
 اند. داده نشانطالق  یمتقاض يها ها از جمله زوج زوج

رابطه  يارتقا يها از آموزش یمتنوع فیط يریکارگ به کهاز آن است  یحاک شده اشارهبه مطالعات  ینگاه
 تیو رضا تیمیتعهد، صم يارتقا يها مهارت ،یو عاطف یجانیه يها هارتم ئله،از خشونت، حل مس زیو پره
ناسازگار  یشناخت يها و همسر در روابط، اصالح طرحواره ینقاط قوت ضعف شخص رشیپذ يارتقا ،ییزناشو

 تیمیعمق صم ت،یفیبه بهبود ک تواند یدر روابط م يمعنو تیتوان و ظرف يو ارتقا ییدر روابط زناشو
 يها بر آموزش گرفتهصورت داتیتأک ج،ینتا نیا کنار. در کند کمکبه طالق  لیم هشکاو  ییزناشو

 ییروابط زناشو يها آن شاخص تبعبه و ییروابط زناشو تیفیک که یعوامل بر زمانهم و کزمتمر نگر کپارچهی
 طوربه د،بخشن یم ارتقا را تر نییبه طالق پا لیباالتر و سطح م ییزناشو تیمیدر قالب صم تر تیفیباک

 نی). ا1400 ،امرغان و نجات ياکبر ک،یربی؛ ام2008 چل،یو م دریاست (اسنا شیدر حال افزا یروزافزون
مطالعات معطوف به  جیبر استفاده از نتا کزبا تمر زین یبه تناسب، الزم است مطالعات کهاست  نیا يایگو دیتأک

 يها در قالب آموزش جینتا نیا يساز رچهکپای يبرا ،ییبه طالق و جدا لیم یشناخت روان يها همبسته
 يازهایاز ن یمتنوع فیجامع بر ط تمرکز یعنیمهم  نی. اشودانجام  محورژوهشو پ نهیشیپ نگر کپارچهی

پژوهش  یاصل زیوجه تما ،حاضر ۀمطالع یشناخت روان یبخش توان ۀدر حال طالق، در بست يها زوج یآموزش
 شامل یآموزش بسته نیا در آموزش قابل یشناخت روان يها همبستهبا مطالعات گذشته است.  یکنون
 یستیبهز ،ییزناشو يها تعارض ،یشناخت روان يها طرحواره ،یارتباط يها مهارت ،ییتعهد زناشو ت،یمیصم

. انتخاب بودند يو هوش معنو یجانیهوش ه ،یخانگ خشونتاز  زیپره ،یزندگ يها مهارت ،یشناخت روان
 کهاست  بوده يوندیپ لیدل به یبخش توان یآموزش ۀبست يبرا شده اشاره یو آموزش یموضوع يمحورها

به  لیبا م تیو درنها ییزناشو نداشتن تیرضا ای مانهیو صم بخش تیبا روابط رضا ریز يرهایاز متغ کیهر
 1ییزناشو تعهد)، 2020 همکاران، و نی(ب تیمیصممانند  ییرهای)؛ متغ1400 ،یطالق داشته و دارند (آگاه

 ،)2007و کاراهان،  نیالسی( 2یارتباط يها مهارت ،)2019 وانگ، و انگیج هو،؛ 1999 امز و جونز،(آد
 ،)2002 نسون،ی(گاتمن و لو 4ییزناشو يها تعارض)، 2017 مالهرب، و فی(گر 3یشناخت روان يها طرحواره

 و یحافظ پاشا، ،یکلمو ی(رکن 6یزندگ يها )، مهارت1393 ش،یو بخشا یمانی(نر 5یشناخت روان یستیبهز
 یعلمردان و راد يدریح ،ی(قربان 8یجانیه هوش ،)2013 ،و همکاران ی(ل 7یخانگ خشونت ،)1399 شمس،

1. marital commitment 
2. relational skills 
3. initial schema 
4. marital conflictes 
5. psychological will-bing 
6. life skills 
7. domestic violence 
8. emotional intelligence 
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 .)1398و تاج،  نام کین ؛2018 ،یو محب ی(رحمت 1يمعنو هوش و) 1395 صومعه،
 ۀدر مطالع در معرض طالق يها زوج 2یشناخت روان یبخش توان بستۀ در شدهمطرح و استفاده يرهایمتغ
 تیتعهد و رضا ت،یمیبه طالق همراه با صم لیمرتبط با م يرهایمتغ نیو پرتکرارتر نیتر مهم ،حاضر
به  لیم کنندة فیتضع يها همبسته نیتر مهم يآموزش ارتقا رسد یم نظربه لیدل نیبه ا ؛هستند ییزناشو

 شیآن بر افزا دنبالر معرض طالق و بهد يها زوج ییروابط زناشو تیفیبر ک بتواند کپارچهی يا طالق در بسته
. از بکاهد ییزناشو يوندهایپ یفروپاش از يحد تا و باشدها اثربخش  به طالق آن لیم کاهشو  تیمیصم

 يمختلف برا يها ها و درمان از آموزش استفاده يبراارزشمند را  یتالش یقبل مطالعات همۀ زین ابانهینگاه ارز
چند محور و  ای کیمطالعات بر  نیا شتریبحال در  نیبا ا اند؛ داده نشان ییدابه طالق و ج یمنته ریمس رییتغ

روابط  يداریمعطوف به پا يها دهیپد که یدرحال است؛ شده کزو طالق تمر ییعامل محدود مرتبط با جدا
 ،یارتباط يها از مهارت یمتنوع فیط ازمندیو ن یچندوجه ییها دهیپد ییزناشو تیمیاز جمله صم ییزناشو

 ،حال نی). در ع2020 تس،یفیو گر یباش استوار، اله ار،یاله ،یهستند (کمال يو رفتار یعاطف ،یشناخت ،یجانیه
در  تنهانه ،الزم يها درمان ایها  چند جنبه از آموزش ای کیاز مطالعات بر  ياریبه نسبت محدود در بس تمرکز

است در  ممکن زین یشناخت اختالالت روان از ياریبس يبرا کهبه طالق و طالق، بل لیم دةیمواجهه با پد
داشته  یچندوجه تر دهیچیپ تیبه طالق، ماه لیو از جمله م ها دهیپد نیدر ا لیعوامل دخ فیط که يموارد

واال و  ينمونه جواد يبرا ؛)2021 کاران،و هم واال ي(جواد بکاهد یآموزش مداخالت یاثربخش زانیباشند، از م
تا  کمرا در حد  تیرابطه و رضا يارتقا ةحوز يها آموزش یاثربخش ،یلیفراتحل يا مطالعه) در 2021( کارانهم

شناسان  از روان یبرخ ۀو عالق لیتما جیتدر به ریاخ يها سال یط زین لیدل نیهم به اند؛ کردهمتوسط گزارش 
 ییزناشو ۀطراب تیفیمربوط به ک يرهایمتغ يارتقا ۀدر عرص نگر کپارچهیو  یبیترک ،یالتقاط يها آموزش به

). 2016 ،یاسدپور، محمدپور و خان ،یگردش حمزه ،یسورک کارداناست ( افتهی شیافزا تیمیصم مانند
در  یقبل يها پژوهش جینتا يریکارگ به يبرارا  يو کاربرد یدانش علم رفع خأل ریحاضر مس ۀمطالع نیهمچن

 با یمطالعات علم جیاز نتا شتریب يکاربرد ةاستفاد يرهایدرصدد گشودن مس و کردهدنبال  يکاربرد یقالب
 يها آموزش ةدر حوز یدانش علم پژوهش با توجه به خأل نیا نیبنابرا است؛ بودهها  آن جینتا يساز کپارچهی
 لیمرتبط با م يرهایمتغ نیو پرتکرارتر نیتر بر مهم کزمتمر یشناخت روان یبخش توانمعطوف به  نگر کپارچهی

 يها تعارض ،یشناخت روان يها طرحواره ،یارتباط يها مهارت ،ییاشوتعهد زن ت،یمیصم شاملبه طالق (
 هوش و یجانیه هوش ،یخانگ خشونتاز  زیپره ،یزندگ يها مهارت ،یشناخت روان یستیبهز ،ییزناشو
 یاثربخش نییتع هدف با و استبرخوردار  يکاربرد ينگر کپارچهیو  يروزآمد به معطوف تی) از اهميمعنو
 با و طالقدر حال  نیدر زوج ییزناشو تیمیو صم ییبه جدا لیبر تما یشناخت روان یبخش توان یآموزش ۀبست

 .است شده اجرا ریسؤاالت ز
 یمتقاض يها زوج انیمبه طالق  لیتما بر یشناخت روان یبخش توان یآموزش ۀبست یاثربخش زانی. م1

1. spiritual intelligence 
2. psychological rehabilitation 
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 است؟ زانیم هطالق چ
 چقدرطالق  یمتقاض يها زوج تیمیصم بر یاختشن روان یبخش توان یآموزش ۀبست یاثربخش زانی. م2
 است؟

 روش

ه، ع ه جام ش و نمون را رو ج  ا
 يریگیآزمون و پ پس آزمون، شیپ طرح با یشیآزمامهین روش نظر از و يکاربرد هدف نظر از حاضر پژوهش

 در شهر اصفهان 1398و زمستان سال  زییزوج در حال طالق در پا 300 يآمار ۀبا گروه کنترل است. جامع
ارجاع داده شدند.  یشناخت مشاوره روان کزبه مرا يمشاوره از طرف دادگستر يها هانجام جلس يبودند که برا

ورود و خروج، با  يها مالك يمبنا بر دردسترس يریگ زوج به روش نمونه 40 شده،ارجاع يها زوج انیاز م
ساده در دو  یپس به روش تصادفو س انتخاب گواه، و شیآزما گروه دو از کیهر يبرا زوج 20 نظرگرفتندر

 اصول بهو تعهد  رشیشرکت در پژوهش، پذ يبرا تیو رضا لیورود شامل تما يارهایمعگروه گمارده شدند. 
)، شد نیکنندگان تأم با شرکت پژوهشگر انیم نامهموافقت يامضا قیطر(از  آموزش یگروه قواعد و

 ماننداختالالت مزمن  ای یدوقطب يماریب و اضطراب ،یافسردگ مانند یشناخت رواناختالالت  به مبتالنبودن
تک با شده اشاره يها عالئم اختالل بارةانجام مصاحبه در بااز دورة آموزش (که  قبل ها یشیپر از روان یانواع
 یپزشکروان يها تحت درمان نداشتن) و قرارشد یم یشروع آموزش بررس از شیپکنندگان  شرکت تک

شامل  زیخروج ن يارهایمع). شد یها سؤال م از آن کنندگانمصاحبه با شرکت کمک بهکه  یدرمان(دارو
 يماریب و اضطراب ،یافسردگ مانند یشناخت روانعالئم اختالالت  بروزپژوهش،  ادامۀبه  نداشتن لیتما

 گرفتنآموزش و قرار دورة در جلسه دو از شیب بتیغ پژوهش، ياجرا ةدر طول دور یشیپر روان ای یدوقطب
 حاضر بودند. پژوهشدر  یآموزش ةدور يبا اجرا زمان) همیدرمان(دارو یپزشکروان يها تحت درمان

رها زا ب ش يا  سنج
سیمق  )IS( 1تیمیصم ا

 را ییزناشو تیمیصم وسؤال است که مهر  17شامل  و اند ) ساخته1983و تامپسون ( واکر راپرسشنامه  نیا
اما  رد،یگ یم بر در را متیصم بعد نیچند که است تربزرگ ابزار کی از یجزئ اسیمق نیا. کند یم يریگاندازه

هفت کرتیدر ل ییگو پاسخ اسیمق .است شده گزارش یمستقل اسیمق صورتبه آن، کنندگانهیته کمک به
 تیمیصم ۀباالتر نشان نمرة و 117-119 نینوسان نمرات ب دامنۀ. است شهیهم=  7تا  هرگز= 1از  يا نهیگز

. واکر و شود یحاصل م 17آن بر عدد  میها و تقس جمع نمرات سؤال کمک به گوهر پاسخ ةمراست. ن شتریب
 یول اند، کردهمحاسبه  97/0تا  91/0 ۀدر دامن کرونباخ يآلفا برحسبرا  اسیمق نیا ییای) پا1983تامپسون (

1. Intimacy Scale (IS) 
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 رانیخارج از ا ي). در مقابل در مطالعات بعد1379 ،یی(ثنا نکردندارائه  اسیمق نیا ییاز روا يشواهد
 منزلۀ به ،کنگ در هنگ يا ) در مطالعه2015نمونه چان ( يبرا ؛ارائه شده است اسیمق نیا ییاز روا يشواهد
حاصل از  ازاتیامت انیمرا  يمثبت و معنادار یهمبستگ تیمیصم اسیمق يهمگرا ةساز ییاز روا يشواهد

 .است هکرد ارائه) p>01/0 ؛r=59/0انواده (خ تی) و حماp>01/0 ؛r=4/0( یاز زندگ تیبا رضا اسیمق نیا
 نیا يهمگرا یی) روا1386( ی. خزائاست کردهاجرا  آمادة و ترجمه رانیا در) 1379( ییثنا را اسیمق نیا

 ،ي. اعتمادآورد دستبه 82/0برابر با  يباگاروز تیمیصم پرسشنامۀ با زمانهم ياجرا کمک بهرا  اسیمق
 يبرا. کردند گزارش 96/0را  اسیمق نیا کرونباخ يآلفا خود پژوهش در) 1385( فرزاد و ياحمد نژاد، ینواب
 ییروا و ینفر زوج بررس 15و  مشاوره استاداننفر از  15 را پرسشنامه ابتدا يصور و يمحتو ییروا نییتع

 نیکرونباخ ا يحاضر آلفا مطالعۀ در. )1385 کاران،و هم ي(اعتماد اند کرده دییتأ راآن  ییمحتوا و يصور
 .آمد دستبه 93/0پرسشنامه 

سیمق دا لیتما ا ج ه   )STS( 1ییب
 یسؤال 28ابزار  کیپرسشنامه  نی. اکردند ی) طراح1986( مورو و جانسون روزبلت،بار  نیپرسشنامه را اول نیا

 نیسؤال دارد. ا 7 بعد هر و بعد 4و  رود یم کاربه طالق به لیمستعد و متما نیزوج یابیارز ياست که برا
 3احساسات ابراز بعد ،2به مسامحه لیطالق)، بعد تما به لی(متما شدنخارج يبرا لیاند از: بعد تما اد عبارتابع

= 5 کم،= 4 ،کم یلی= خ3 ندرت، ه= ب2 هرگز،= 1( يا درجه هفت کرتیل کمک به تمی. هر آ4يو بعد وفادار
 يبرا را کرونباخ ي) آلفا1986و مورو (جانسون  روزلت،. شود یم يگذار ) نمرهشهی= هم7 اد،یز یلی= خ6 اد،یز

بعد  ي، برا76/0با  برابرابراز احساسات  بعد ي، برا91/0به طالق برابر با  بودن لیمتما ای شدنخارج بعد
و لوزانو  اسیماس سگورا،. والور کردند گزارش 86/0با  برابربعد مسامحه  يو برا 63/0برابر با  يوفادار

= 6/486( دییپرسشنامه را تأ نیا یعامل ةساز ییو روا يدییتأ عامللیتحل ایاندر اسپ يا ) در مطالعه2020(
)314(2χ، 001/0>p، 037/0=RMSEA، 08/0=SRMR، 89/0=CFIواگرا  ییاز روا يشواهد منزلۀ ) و به
 منزلۀ به و) p>01/0( -27/0برابر با  یمنف ۀرابط یجانیه یبا وابستگ اسیمق نیحاصل از ا ازاتیامت انیم

 نی. ااند کرده گزارش) p>01/0( 26/0 بامثبت  ۀرابط یاضطراب یبستگ همگرا با دل ییاز روا يهدشوا
کل  يکرونباخ برا ي. آلفااند کردهاجرا  و استفاده رانی) در ا1390( یو بهرام ياعتماد ،يداود راپرسشنامه 

 يکرونباخ برا يآلفا انزی. مآمد دستبه) مردان يبرا 87/0زنان و  يبرا 89/0 با برابر( 88/0نمونه 
 يو برا 86/0 يوفادار ي، برا90/0 احساساتابراز  ي، برا89/0 شدنخارج يبرا لیتما يها اسیمق خرده

 .آمد دستبه 72/0 مسامحه
 کردند یبررس ییمحتوا صورتبهو مشاوره  یشناس پنج نفر از متخصصان روان راپرسشنامه  ییروا

1. Separation Tendency Scale (STS) 
2. willingness to forgive 
3. show emotion 
4. loyalty 
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 کمک به راپرسشنامه  نیسازه ا یی) روا1398( یوسفیششده و  یهقان). د1390 ،یو بهرام ياعتماد ،ي(داود
 ینسب کوئراس يبرازش مطلوب (شاخص کا يها سؤال با شاخص کیپس از حذف  يدییتأ یعامللیتحل

و شاخص هولتر برابر  043/0برابر با  RMSEA، شاخص 9/0در حدود  CFIو  TLI، مقدار 871/2برابر با 
 .آمد دستبه 89/0پرسشنامه  نیا کرونباخ يحاضر آلفا مطالعۀ در. کردند) گزارش 137با 

ش  نآموز وا ش ت خ ن یب خت روا ا  یقیتلف یشن
نظام مرور کی ياجرا اساسپژوهش بر نیا دربار  نیاول يبرا ،یقیتلف یشناخت روان یبخش توان یآموزش بستۀ

ها  نامهانیپا و مقاالت در ییداج و طالق با مرتبط آموزش قابل یشناخت روان يرهایمتغ حوزةگسترده در  دار
به  لیهمبسته با تما يرهایمتغ يبند . ابتدا با استخراج و طبقهشد استفاده شبخ نی) در امنبع 100 از شیب(

با استفاده از  شده،انجام يها پژوهش از) ریناپذ و آموزش ریرناپذییتغدر مقابل  ریپذ و آموزش ریرپذییتغ( ییجدا
 ازدهی ،یشناس روان حوزة به کامل یوابستگ و گذشته مطالعات در پرتکراربودن ن،ربودیپذ آموزش يارهایمع

 تعهد ،یارتباط يهامهارت ،یشناخت روان يها طرحواره ،یجانیهوش ه ،ییزناشو تیشامل رضا ریمتغ
و  یزندگ يها زنان، مهارت هیخشونت عل ،يهوش معنو ،یشناخت روان یستیبهز ،ییزناشو تیمیصم ،ییزناشو
 لیتحل مدل یقیتلف یشناخت روان یبخش توان ۀبست نیاز شروع تدو شی. پشدو استخراج  ییشناساعارض حل ت

 ،یرتباطا يها مهارت ه،یاول ناسازگار يهاطرحواره ،ییزناشو تیمیصم ،ییزناشو تعهد نیب یکم ریمس
 ییزناشو تیرضا ،و حل تعارض یزندگ يها زنان، مهارت هیخشونت عل ،يهوش معنو ،یشناخت روان یستیبهز

در حال طالق شهر اصفهان  نیاز زوج ينفر 275 ۀنمون کیدر  ییبه طالق و جدا لیبا تما یجانیو هوش ه
و  ییبه جدا لیبا تما شده اشاره گانهازدهی يرهایمتغ ریاز برازش مدل مس نانی. پس از کسب اطمشداجرا 

در مدل  شدهمطرح گانۀازدهی يرهایوزش متغآم يبرا ازیفنون مورد ن متعارف، يامحتو لیتحل کمک بهطالق، 
 يبر مبنا نیهمچنو  ریآمده در مدل مسدستبه ارتباط زانیم نیباالتر اساس. سپس برشداستخراج  یکم
 یشناخت روان یبخش توان یآموزش ۀبست متخصص، شناسروان شش شامل یتخصص گروه کی يها دگاهید

 ییزناشو تیمیو صم ییبه جدا لیتما يرهایبر متغ یمقدمات ۀمطالع کی یطو  نیتدو هیاول صورتبه یقیتلف
نشان  جینتا .شد اجرا هفته 4 یطزوج داوطلب  6 يروآزمون و پس آزمون شیپبا  یگروهدر قالب طرح تک

 ییروا نی. همچندارد نیزوج تیمیو صم ییبه جدا لیبر تما يمعنادار یاثربخش هیاول شدةنیتدو ۀبست دهد یم
 ۀبست یکل تیو کفا امحتو تیکفا ،زمان ند،یمحتوا، فرا یابیفرم ارز ،یشناخت روان یبخش توان ۀتخصص بست

 یزوجآموزش و درمان س،یتدر سابقۀ که شناسداور متخصص روان 6 اریسؤال در اخت 5در قالب  یآموزش
. کنندم سؤال نظر خود را اعال 5 نیاز ا کیدر هر ،یآموزش ۀکامل بست مطالعۀ از پس تاگرفت  قرارشدند 

 نیب یآموزش بستۀ تیکفا و ساختار زمان، محتوا، دربارةداور  6توافق  بیضر منزلۀ بهکوهن  يکاپا بیضر
 92/0در معرض طالق  نیزوج يرواجرا  يبرا یآموزش بستۀ بودنمناسب بارةدر یو توافق کل 95/0تا  9/0
 .آمد دستبه
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 پژوهش ياجرا روش
(آموزش  شیکنندگان به گروه آزما شرکت یتصادف قراردادن از پس که بود شکل نیا به مطالعه ياجرا روند
 ۀبه طالق و پرسشنام لیتما پرسشنامۀ) و گروه گواه، هر دو گروه با استفاده از یشناخت روان یبخش توان
 يا قهیدق 75-90 جلسۀ 10 یط شیآزما. سپس گروه شدند یابیارز آزمون شیپ منزلۀ به ییزناشو تیمیصم
از دو دهه آموزش و درمان در  شیب ۀشناس با سابق روان متخصص کمک بهجلسه  کی يا هصورت هفت به

 افتنیانیپا با. نکرد افتیدر یآموزش گونه چی. گروه گواه، هشدند آزموده یستیمرکز کاهش طالق بهز
دو  گرید بار(دو ماه بعد)  يریگیپ وآزمون  پس ۀو گروه گواه در مرحل شیآموزش، گروه آزما يها جلسه

گرفته نظرمطرح و در ی. مالحظات اخالقکردند لیتکم را تیمیصم ۀبه طالق و پرسشنام لیتما پرسشنامۀ
کامل  ياهداف پژوهش، آزاد يبرا تنهاها  و استفاده از داده يرازدار اصل تیشامل رعادر مطالعه  شده

، درصورت درخواست پژوهش از مرحله هر درمشارکت در پژوهش  ۀانصراف از ادام يکنندگان برا شرکت
 تی، کسب رضاشده درخواستاطالعات  ۀصادقان ۀو ارائ یبخش یآگاه ،پژوهش جینتا بارةکنندگان در شرکت

 کمک به، به شکل فشرده شیکنندگان و آموزش گروه کنترل پس از اتمام آموزش گروه آزما از شرکت یکتب
 یبخش توان یآموزش يها هجلس خالصۀ، 1 جدول در. )1400 ،یآگاهبودند ( یشناخت روان یبخش توانآموزش 

 در آستانه طالق ارائه شده است. يها زوج یشناخت روان

 طالق ۀدر آستان يها زوج یشناختروان یبخش توان يها هجلس ۀ. خالص1 جدول
 جلسات هدف آموزش يها جلسه کوتاه فیتوص

 وجود بودنیعیطب درك و ییزناشو عارضت فیتعر آزمون، شیپ ياجرا ،نیاصول قوان انیبرنامه و ب یمعرف ،ییآشنا
 کارآمد يراهبردها ،ناکارآمد يراهبردها ،ییزناشو يها تعارض حل يکردهایرو ن،یزوج انیم تعارض

راهبردها و  ،یمقدمات ییآشنا
 اول ییزناشو يها متون حل تعارض

 تعهد، انواع و ییزناشو تعهد مفهوم با ییآشنا قبل، جلسۀ فیتکال يبازنگر و قبل يها جلسه مباحث بر يمرور
 دوم ییزناشو تعهد يارتقا و تیتقو ییزناشو تعهد يارتقا يراهبردها

 شیافزا يهاکیتکنها و  حل راه ياجرا بازخورد و کاربرگ ارائۀ آن، انواع و ییزناشو تیمیصم مفهوم با ییآشنا
 منزل در فیتکل و نیتمر ارائۀ ،ییزناشو تیمیصم

 تیمیصم يارتقاو متون  راهبردها
 سوم ییزناشو

ناکارآمد  يهاطرحواره انواعها،  آن يریگدر شکل هیاول يها ها و نقش تجربه منشأ طرحواره ،ها طرحواره بارةدر حیتوض
 چهارم یدرمانطرحواره متون و راهبردها مدآناکار يهاطرحواره رییتغ يبرا ییراهکارها ۀو ارائ

با مهارت  ییآشنا ،یزندگ ۀگانده يها مهارت شناخت ،یدگزن در هاآن آموزش ضرورت و یزندگ يها مهارت
 پنجم یزندگ يهامهارت آموزش يریگمیتصم و مسئله حل مهارت آموزش ،یبا مهارت همدل ییآشنا ،يجو و هر پنجرة کیتکن آموزش ،یخودآگاه

 شنونده، بهمربوط  يها مهارت ،و انواع آن در ارتباط ها امیپ ،ییزناشو تیرضا شیافزا در یارتباط مهارت آموزش
 مثبت روابط يارتقا يراهکارها ياجرا و یارتباط يهامهارت صینقا شناختکننده، بیتخر يگوهاو گفت

 يارتقا يمتون و راهبردها
 ششم یارتباط يها مهارت

 يارتقا يمتون و راهبردها هاآن آموزش و یشناخت روان یستیبهز يها مؤلفه ۀارائ ن،یزوج از ینظرسنج و یشناخت روان یستیبهز فیو تعر مفهوم
 هفتم یشناخت روان یستیبهز

 و آموزش و یجانیه هوش يها مؤلفه ییشناسا ،باال و نییپا یجانیه هوش عالئم ،یجانیه هوش هوش، فیتعر
 آن يارتقا نیتمر

 هوش يارتقا متون و راهبردها
 هشتم یجانیه

 يآموزش راهکارها ،يمعنو هوش آموزش ،يمعنو شهو يها مؤلفه و یاصل ابعاد ،يمعنو هوش و تیمعنو فیتعر
 يهوش معنو يها نیانجام تمر ،يمدل هوش معنو ۀارائ سک،یس ۀینظر يکارهابازن، آموزش راه یعاملده ۀینظر

 هوش يارتقا متون و راهبردها
 نهم يمعنو

واکنش به  ،یکالم يشگراز پرخا يریشگیپ يها کیتکن ،ییزناشو روابط در آن انواع و يپرخاشگر مفهوم با ییآشنا
 رفتار پرخاشگرانه و علل آن، ییشناسا ،یرکالمیغ ياز پرخاشگر يریشگیپ يها کیتکن ،کردنانتقادات، فن منحرف

 وقفه جادیمهارت حل مسئله و مهارت ا ،يپرخاشگر تیریمد فنون

 از يریشگیپ متون و راهبردها
 دهم ییزناشو یزندگ در خشونت
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 اتاطالع لیتحل و هیتجز روش
در معرض  ها یاز آزمودن کیکه در آن هر مکرر يریگ اندازه انسیوار لیپژوهش با استفاده از تحل يها داده

 نیا یهدف اساس .شد لیتحل 24 ۀنسخ SPSSافزار  نرم کمک و به رندیگ یمستقل قرار م ریمتغ کیاز  شیب
 .است يفرد يها از تفاوت یناش يرساندن خطاهاحداقلطرح، به

 ها افتهی
توصالف ع فی)  ختتیجم روه یشنا ه گ  نمون

درصد) در گروه  70(معادل  نفر 14 کنترل،طالق و گروه  یشناخت روان يها هر دو گروه آموزش همبسته در
درصد)  10نفر (معادل  2و  سانسیو ل پلمید فوق التیتحص بادرصد)  20نفر (معادل  4و  پلمیتا د التیتحص
 یداد که فراوان نشان P<01/0 و 2/7 برابر مقدار با دویزمون خ. آبودند سانسیلفوق  التیتحص يدارا

گروه آموزش  درازدواج  يها طول سال يرهای. در متغندارند يمعنادار تفاوتدو گروه  در التیتحص
 10 تا 6درصد)  20نفر ( 4 ازدواج، از گذشته سال 5 تا گروه دردرصد)  40نفر ( 8 یشناخت روان یبخش توان
 8 ،گروه گواه در. بودندازدواج  يها گذشته از سال شتریسال و ب 11درصد)  40( نفر 8 زدواج،ا از گذشته سال
 از گذشته سال 10 تا 6درصد)  10نفر ( 2 ازدواج، يها سال از گذشته سال 5 تا گروه دردرصد)  40نفر (

مقدار  با دو یخ آزمونازدواج قرار داشتند.  يها گذشته از سال شتریسال و ب 11درصد)  50( نفر 10 و ازدواج
 ری. در متغندارد يمعنادار تفاوتازدواج در دو گروه  يها طول سال ینشان داد که فراوان P<05/0 و 88/0

درصد)  35نفر ( 7 سال، 30 تا یسن گروه دردرصد)  40نفر ( 8 یشناخت روان یبخش توانسن، در گروه آموزش 
گروه  در. بودندازدواج  يها گذشته از سال شتریسال و ب 11درصد)  40نفر ( 5سال و  40تا  31 یدر گروه سن

 41 یسن گروه دردرصد)  25نفر ( 2 ازدواج، يهاسال از گذشته سال 5 تا گروه دردرصد)  40نفر ( 8گواه 
تا  31 ینفر در گروه سن 7 سال، 30 تا یسن گروه دردرصد)  50( نفر 10 زین کنترل گروه در و باالتر و سال
 مقدار با دویخ آزمونقرار داشتند.  باال به سال 41 یسن گروه دردرصد)  15نفر ( 3 وصد) در 35سال ( 40

 .ندارد يمعنادار تفاوتدو گروه  سن یفراواننشان داد  P<05/0 و 72/0 برابر

صب شاخ غ یفیتوص يها )   رهایمت
و در  30/9 و 90/35 بیترت طالق به یشناخت روان يها سن در گروه آموزش همبسته اریو انحراف مع نیانگیم

 يها مدت ازدواج در گروه آموزش همبسته اریو انحراف مع نیانگیبود. م 06/8 و 10/33 کنترلگروه 
مستقل  يها گروه tبود. آزمون  29/8 و 20/9 کنترلو در گروه  08/8 و 20/11 بیترت طالق به یشناخت روان

 يدو گروه تفاوت معنادار نی) نشان داد بp=44/0 ؛t=-77/0( ازدواج مدت و) p=31/0 ؛t=-02/1سن ( يبرا
به طالق و  لیتما يریگیآزمون و پ پس آزمون، شیمراحل پ اریو انحراف مع نیانگیم 2جدول  دروجود ندارد. 

 .است آمدهو گروه گواه پژوهش  شیدر گروه آزما ییزناشو تیمیصم
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 یزمان ۀمرحل سهه پژوهش در در سه گرو تیمیصمبه طالق و  لیتما اریو انحراف مع نیانگیم .2 جدول

 مرحله ریمتغ
 (گواه) کنترل گروه یشناخت روان يها همبسته آموزش

 اریمع انحراف نیانگیم اریمع انحراف نیانگیم

 طالق به لیتما
 34/14 25/66 26/16 05/64 آزمون شیپ

 24/14 08/61 85/7 05/41 آزمون پس
 53/11 90/57 79/12 75/47 يریگیپ

 ییاشوزن تیمیصم
 90/0 88/2 35/1 95/2 آزمون شیپ

 21/1 03/3 63/0 80/4 آزمون پس
 66/0 34/3 23/1 34/3 يریگیپ

و  آزمونپس ۀدر مرحل ییبه جدا لیتما یشناخت روان يها آموزش همبسته گروه در ،2 جدولتوجه به  با
 تیمیصم شیطالق و افزابه  لیتما نیانگیرا در م يرتریچشمگ کاهشگروه گواه  با سهیمقا در يریگیپ

 اند. نشان داده ییزناشو

زمونج رمال يها ) آ  ن
 -رویشاپ آزمون کمک به رهایمتغ عیتوز بودننرمال فرض شیپ کرارشده،ت يها اندازه انسیوار لیاز تحل شیپ
 بیترت ) بهp=31/0( 96/0 و) p=31/0( 95/0برابر با  لکیو-رویشاپ ةبه طالق (آمار لیتما ریمتغ يبرا 1لکیو

 97/0 و) p=03/0( 94/0برابر با  لکیو-رویشاپ ة(آمار ییزناشو تیمی) و صميریگیآزمون و پ پس يبرا
)1/0=p2نیآزمون لو کمک بهخطا  يها انسیوار يبرابر فرض شیپ و) يریگیآزمون و پ پس يبرا بیترت ) به 

آزمون  پس يبرا بیترت ) بهp=56/0( 34/0) و p=01/0( 23/8برابر با  نیلو ةبه طالق (آمار لیتما ریمتغ يبرا
 يبرا بیترت ) بهp=014/0( 70/6) و p=02/0( 30/6برابر با  نیلو ة(آمار ییزناشو تیمی) و صميریگیو پ

 يرا برا انسیکووار-انسیوار سیماتر يبرابر زین 3کسشد. آزمون ام با دییو تأ ی) بررسيریگیآزمون و پ پس
 با برابر کسام با ة(آمار ییزناشو تیمیصم و) p=07/0 و 77/17 با برابر کسام با ةبه طالق (آمار لیتما
کرد  دییتأ رابه طالق  لیتما يبرا تیکرو فرض شیپ 4یآزمون مچل تی) نشان داد. درنهاp=06/0 و 61/18

) p=001/0و  65/0برابر با  یمچل ة(آمار تیمیصم يبرا اما ،)p=50/0و  96/0برابر با  یمچل ة(آمار
هاوس  نیگر فیاز رد و يآزاد ۀدرج حیتصح برحسب جینتا ریمتغ نیا ينشد (برا دییتأ تیکرو فرض شیپ
 گزارش شده است). 5زریگ

1. shapiro-wilk test 
2. leven test 
3. box’s m test 
4. mauchly’s test 
5. greenhouse–geisser 
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رضد زمون ف  ها هی) آ
 است. آمده ییزناشو تیمیبه طالق و صم لیتما يمکرر برا يریگ اندازه انسیوار لیتحل جینتا 3جدول  در

 تیمیصم و ییبه جدا لیتما ریمتغ يمکرر برا يریگ اندازه انسیوار لیتحل جینتا. 3 جدول
 و ریمتغ

 منبع
 اثر

 مجموع
 مجذورات

 درجۀ
 يآزاد

 نیانگیم
 مجذورات

یضر
 F ب

 يمعنادار
 مجذور

 اتا یسهم
 توان
 آزمون

 طالق به لیتما

 یگروه درون
 1 66/0 001/0 45/73 61/2281 2 22/4563 زمان

 1 42/0 001/0 89/27 11/866 2 22/1732 گروه × زمان تعامل
 - - - - 05/31 76 90/2359 اخط

 یگروه نیب
 79/0 175/0 007/0 05/8 03/3652 1 03/3652 گروه
 - - - - 43/435 38 50/17230 خطا

 ییزناشو تیمیصم

 یگروه درون
 1 53/0 001/0 39/43 99/9 2 98/19 زمان

 1 53/0 001/0 72/43 07/10 2 13/20 گروه × زمان تعامل
 - - - - 31/0 14/56 50/17 خطا

 یگروه نیب
 50/0 10/0 05/0 07/4 26/11 1 26/11 گروه
 - - - - 76/2 38 13/105 خطا

و  F=45/73( زمان عامل در دهد یم نشانبه طالق  لیمربوط به تما بخش جینتا ،3 جدول به توجه با
01/0<pگواهگروه (گروه  و در تعامل زمان با يریگیآزمون و پ پس آزمون، شیدر مراحل پ ییبه جدا لی) تما 

 آزمون، شیپ نیکه ب امعن نیبه ا ؛وجود دارد ي) تفاوت معنادارp>01/0و  F=89/27) (شیآزما گروه و
و گروه کنترل تفاوت  ییبه جدا لیتما یشناخت روان يها گروه آموزش همبسته نیب يریگیآزمون و پ پس

 فرض شیپ نکردن تیدر حالت رعا تیمیمربوط به صم جیدر بخش نتا کهچنان نیمعنادار وجود دارد. همچن
 نیب) p>01/0و  F=39/43( زمان عامل در شود، یم مشاهده 4جدول  در) زریهاوس گ نی(آزمون گر تیکرو

و  F=72/43) (شیآزما گروه و گواهگروه (گروه  باو در تعامل زمان  يریگیآزمون و پ پس آزمون، شیپ
01/0<pگروه انیم يریگیآزمون و پ پس آزمون، شیپ نیکه ب امعن نیبه ا ؛وجود دارد ي) تفاوت معنادار 

تفاوت معنادار وجود  ییزناشو تیمیدر صم گواهو گروه  ییبه جدا لیتما یشناخت روان يها آموزش همبسته
 تیمیبه طالق و صم لیتما ریدو گروه در متغ سۀیمقا يبرا یبونفرون یبیآزمون تعق جینتا 4دارد. در جدول 

 ارائه شده است. يریگیو پ آزمون در پس ییزناشو
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 تیمیصم و طالق به لیتما در گروه دو يریگیپ و آزمون پس ۀسیمقا يبرا یبونفرون آزمون جینتا. 4 جدول
 يمعنادار استاندارد يخطا ها نیانگیم تفاوت سهیمقا مورد گروه مبنا گروه آزمون

 طالق به لیتما
 آزمون پس

 یشناخت روان يها همبسته آموزش گواه
**35/19 96/1 001/0 

 001/0 77/1 59/8** يریگیپ
 ییزناشو تیمیصم

 آزمون پس
 یشناخت روان يها همبسته آموزش گواه

**73/1- 20/0 001/0 
 65/0 12/0 05/0 يریگیپ

** p< 01/0  

آزمون و  هم در پس ییزناشو تیمیبه طالق و صم لیتما ریدر متغ شود، یمشاهده م 4جدول  به توجه با
 دارد يمعنادار تفاوت گواهبا گروه  ییبه جدا لیتما یشناخت روان يها گروه آموزش همبسته يریگیهم در پ

)01/0<p(به  لیتما ریپذ و آموزش ریرپذییتغ یشناخت روان يها همبسته یآموزش بستۀ یاثربخش نیبنابرا ؛
 .شود یم دییتأطالق  یمتقاض يها زوج نیب ییزناشو تیمیصم شیبه طالق و افزا لیتما کاهشبر  ییجدا

 يریگ جهینت و بحث
 ییزناشو تیمیبه طالق و صم لیبر م یشناخت روان یبخش توانآموزش  یاثربخش نییتعپژوهش حاضر  هدف

در  شده استفاده يها از آموزش يا جداگانه فیط تاکنون گوناگونمطالعات  درطالق بود.  ۀدر آستان يها در زوج
 تیمیبر صم ریو متعارض در تأث یناراض يها زوج ایطالق  یتقاضم يها زوج يبرا یشناخت روان یبخش توان

 ۀبست ی) اثربخش1397( يآرا یو کشت مهداد ،ییخو ياحمد مطالعۀ در جمله ازشده است؛  دییتأ ییزناشو
و  رشیبر پذ یمبتن یدرمان گروه یاثربخش ،)1399 ،يرودیو قربان ش یاز طالق (بهبهان يریشگیپ یآموزش

 و ينظر ا،یدرنیها (ح ارتباط زوج ۀآموزش برنام یاثربخش ،)1393 همکاران، وشنگ زاده پ تعهد (حسن
 یاثربخش ،)1394 همکاران، و مهرخجستهو بهبود رابطه ( يریشگیپ ۀبرنام یاثربخش ،)1393 ان،یمانیسل

بر  یمبتن یگروه ةمشاور یاثربخش ،)1396 کاران،و هم یداراب ینخایعل(مدت  کوتاه یقیتلف ییزناشو ةمشاور
 یشناخت روان یبخش توان یآموزش ۀدر بست نکهی. با توجه به اییزناشو تیمیصم برارتباط متقابل  لیتحل
با  ییزناشو ةحوز يها ها و مهارت همبسته نیتراز مهم يا کپارچهیجامع و  نسبتبه فیآموزش ط زیها ن زوج

 ییهمسو شده اشارهمطالعات  جیحاضر با نتا ۀمطالع جیگفت نتا توان یاستفاده شده است، م شده اشارهمطالعات 
در معرض طالق،  يها زوج ییزناشو تیمیصم بر یشناخت روان یبخش توانآموزش  یاثربخش نییدارد. در تب
 .دشو توجه شدهاستفاده يها از آموزش کیهر نقش و کورآموزش مذ يمحتوا بهالزم است 

 ی؛ رکن2018 ،یو محب ی؛ رحمت2020 همکاران، و نیب؛ 1999 جونز، و آدامز( یتوجه به مطالعات قبل با
 و گاتمن؛ 1395 صومعه، یعلمردان و راديدریح ،ی؛ قربان2013 همکاران، و یل؛ 1399 کاران،و هم یلموک

http://bjcp.ir/article-1-896-fa.pdf
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 کاران،؛ هو و هم1398تاج،  و نام کی؛ ن1393 ش،یو بخشا یمانی؛ نر2017 مالهرب، و فیگر؛ 2002 نسون،یلو
 ،یشناخت روان يها طرحواره ،یارتباط يها مهارت ،ییزناشو تعهد ت،یمیصم)، 2007 کاراهان، و نیالسی؛ 2019

و هوش  یجانیهوش ه ،یخشونت خانگ ،یزندگ يها مهارت ،یشناخت روان یستیبهز ،ییزناشو يها تعارض
 یبخشآموزش توان بستۀ در. دارند ارتباططالق به  لیبا تعارض و م کههستند  ییرهایاز متغ يمعنو
از وقوع طالق استفاده شده است. با  يریجلوگ يتالش برا تیبا محور رهایمتغ نیا آموزش از ،یشناخت روان

 شیافزا بر یبخش توانآموزش  یاثربخش لیبه دل توان یم یخوب موارد، به نیا نیتراز مهم یاشاره به نقش برخ
ارتباط  يبرقرار يها مهارت ،به طالق لیمتما يها مواقع زوج ياریدر بس نکهیوجه به ات بابرد.  یپ تیمیصم

وجود  لیدلبه ای ندارند، را تیمیبر تبادل عشق، محبت و صم تمرکز با ژهیو به یجانیمتناسب و مطلوب ه
خود  رامونیفاقات پبودن، رفتارها و ات تیو موقع طیشرا یقربان ای ت،یمحروم طرد، مانندناسازگار  يها طرحواره
 يها مهارت با ییآشنا ،یشناخت روان یبخش توانبا ورود به آموزش  کنند، یم ریتفس نیآفرتعارض يریرا در مس

متفاوت از  يا وهیبر رابطه به ش رگذاریثأت کیهمسر و افراد نزد يرخدادها و رفتارها ریو تفس کارآمدتر یارتباط
تبادل رفتارها و  ریخود را در مس نیآفراسترس و متعارض ت،یمیاز محبت، صم يروابط عار جیتدرقبل، به

خشونت و  یشناخت . فراتر از آن آموزش اثرات مخرب رواندهند یسوق م زیآم مثبت و محبت يها امیپ
 تیریو مد درك کناررابطه در  نیدر ح يمقابله با خشم و پرخاشگر يها در روابط و راه يپرخاشگر

و هوش  یجانیهوش ه يها آموزش قیاز طر يمعنو يها تیاستفاده از ظرفخود و همسر و  يها جانیه
 کند یم تیناسازگار را تقو يها و مقابله با طرحواره یارتباط يها مهارت آموزشافزا آثار  هم یبه شکل ،يمعنو

 .کاهد یسالم م ییروابط زناشو يو مسموم برا نیزهرآگ يا مقابله يرفتارها از گرید بار لهیوس نیا به و
 تیتعهد و رضا ت،یمیاز صم يمستلزم بستر ،یبخش توانآموزش  یاثربخش يمجموعه سازوکارها نیا
شفقت و قناعت  گران،یخود و د بخشش مانند یزندگ يها مهارت گریو د یشناخت روان یستیبهز ،ییزناشو

سازگار،  يها هطرحوار ،یارتباط يها مهارت يفنون ارتقا یتداوم اثربخش يبسترساز نی. ااستتداوم  يبرا
همراه با  شتریب تیمیتعهد، صم ةحوز يها با آموزش ،از خشونت زیو پره يهوش معنو ،یجانیهوش ه

سرشار از  کهقبل  با سهیمقا در نیارتباط زوج يفضا نیهمچن. استفراهم شده  یزندگ يها آموزش مهارت
 لیر تبادل محبت و احترام متقابل تبدب یتر و متک سالم نسبتآرام، به ییاست، به فضا بوده یتعارض و ناآرام

و تجربه  كرا به در نیگذشته، زوج با سهیمقا در کمترحداقل با رنج  ایبدون رنج  نینو ۀتجرب نی. اشود یم
 است. ییزناشو تیمیصم شیبالفصل آن افزا جۀینت که کند یرهنمون م گریکدیاز  يدیجد

با توجه به  زیبه طالق ن لیم کاهشبر  یتشناخ روان یبخش توانآموزش  یمربوط به اثربخش جینتا
 ،یجانیه ،يمختلف رفتار يها ها و مهارت بر همبسته کزنوع آموزش و تمر نیا کپارچۀیو  یبیترک يمحتوا
و  یاعلم جینتا: دارد ییهمسو ریز اتمطالع جیبا نتا ،ییبه طالق و جدا لیم یو نگرش یشناخت ،یعاطف

 ۀمطالع جینتا تعهد، و رشیبر پذ یمبتن یدرمان هوارطرح یقیتلف ردکیرو یاثربخش دربارة) 1399( کارانهم
و  يشاهمراد ۀمطالع جینتا ،آموزش شفقت به خود یاثربخش دربارة) 1396( يو عسگر يعسگر ،یبزرگ دشت

 ،محور حل راه-يگاتمن و راهبرد-مدار جانیه یقیتلف يکردهایرو آموزش یاثربخش درباب) 1398( کارانهم
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 ،مدارجانیه کردیآموزش رو یاثربخش دربارة) 1397( یلواسان یو غالمعل يا اژه يحمدپژوهش م جینتا
 مانه،یارتباط صم يها آموزش مهارت یاثربخش بارة) در1399( انیمانیسل و ينظر ،یمشتاق ۀمطالع يها افتهی

 کارانو هم راد ییایحیپژوهش  جینتا و یدرمان) بر طرحواره1396( یوسفی و یحصار، عارف ينبو ۀمطالع جینتا
 يها به طالق در زوج لیم کاهش بر ییزناشو تیرضا يارتقا يآموزش الگو یاثربخش تی) با محور1400(

بر  یشناخت روان یبخش توانآموزش  یاثربخش نییتب در. یمتعارض و ناراض يها زوج ایطالق و  یمتقاض
از  یدر بخش که تیمیصم نزماهم شیافزا به توان یدر معرض طالق م يها به طالق زوج لیم کاهش
 زیآم متقابل محبت ۀمعطوف به احترام و رابط تیتقو يمجموعه سازوکارها بهحاضر نشان داده شد و  ۀمطالع

ها  از سال پسحال حاضر و  در رسد یم نظربه. کرد اشارههمسر  کناردر  یو بالندگ آرامشاحساس  کناردر 
 يها اختالل که يموارد در جزبه طالق  لیما ياه زوج که موضوع نیبر ا کنونمطالعه و پژوهش، ا

 انیدر م نیهر دو زوج ای کیمزمن در  یتیشخص يها اختالل نیهمچن و نیآفر مزمن و مسئله یشناخت روان
 درك نبودرفتارها و رخدادها،  ریتفسو سوء ریتعبسوء: هستند مواجه ریز موارد با اغلب)، 1400 ،یاست (آگاه

غفلت در استفاده  ای یناتوان ،یزندگ يها و مهارت یارتباط يها همسر، ضعف مهارتخود و  یو عاطف یجانیه
استفاده از  يجاحل مسائل به يبرا يخود و همسر، توسل به خشونت و پرخاشگر يمعنو يها تیاز ظرف
). ضعف در موارد 2002 نسون،ی؛ گاتمن و لو1392 س،یو خوشنو پور یحل مسئله سازنده (کاظم يها روش
به طالق،  لیما يها در زوج گریکدی طیو شرا ازهایو نامتناسب با ن کارآمدنا يها حل و توسل به راه شده اشاره

ها وجود ندارد.  آن يدر عمل برا ریمس ادامۀ کانام گرید که يطور به کند؛ یم تر رهیرا بدتر و ت طیشرا روزبهروز
 و انتخاب ازها ( زوج ۀرابط خچۀیوارد مطرح در تاراز م گرید ياریبس مانند زیآن ن يرااقدام ب ای طالق به کرف

استفاده  کهاز مخمصه است  زیاز رفتار گر یسازنده) شکل يها حلراه يجامخرب به يها حلراه از استفاده
 یاز زندگ زیبه گر شیگرا -تعارض يها تجربه يجابه نیزوج ،یشناختروان یبخش توان. با آموزش شود یم

مهار خشونت و  ،یزندگ يها مهارت ،یارتباط يها بر مهارت یمتک دیجد ییدادهایرو ،طالق قیاز طر كمشتر
خود و همسر و  يها جانیه تیریو مد درك تبادل، ذهن، و روان سالمت ت،یمیتعهد، صم ،يپرخاشگر

 .شود یمها  به طالق در آن لیکاهش م سبب جهیدرنت که کنند یم نیگزیجا را ییزناشو تیو رضا تیمیصم
 لیتما کاهش به یصورت اثربخش به یشناخت روان یبخش توانآموزش  که دهد یمنشان  جینتا درمجموع

 نیابرعالوه. شود یم منجردر معرض طالق  يها در زوج ییزناشو تیمیصم يبه طالق و در مقابل ارتقا
ر طالق د ۀدر آستان نیبه طالق زوج لیو کاهش م تیمیصم شیافزا بر یشناخت روان یبخش توانآموزش 

زمان استفاده از  شیافزا با کردمشخص  زین یدرمان يها جلسه انیپا از پس ماههدو يریگیپ ۀمرحل
با مداومت  تااست  گرفتهقرار  نیزوج اریامکان در اخت نیآموزش، ا دورة طول در شدهدادهآموزش يها مهارت
 نیا. دهند کاهش راطالق به  لیو م شیخود را افزا ییزناشو تیمیصم شده،آموخته يها کیتکن يدر اجرا

 کاهش. دارد یفراوان تیاهماز وقوع طالق،  يریشگیمعطوف به پ يها و تالش رهایمس تیتقو يشواهد برا
 لیتبد يبرا یتوجهقابل تیدر معرض طالق، ظرف يها در زوج ییزناشو تیمیصم شیبه طالق و افزا لیم

 یو اجتماع یسالمت خانوادگ يارتقا سازنهیزم تینهاها و جامعه و در مثبت در سطح خانواده يامدهایبه پ
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در  یستیبهز سازمان يسواز  یشناخت روان یبخش توان آموزش شود یم شنهادیپ لیدل نیبه هم کند؛ یم جادیا
 که ییها زوج يبرا یشناخت روان مشاورة کزمرا درمؤثر  یعنوان راهبرد آموزش به يدادگستر نظامبا  یهماهنگ
 و اجرا شود. يزیربرنامه ،است شده طالق به لیتما موجب ها آن يفرد یشناختروان عوامل
 نبود دسترس،در يریگ حاضر از جمله استفاده از نمونه ۀمطالع يها تیمحدود بهالزم است  زین انیپا در

خودگزارش پرسشنامۀ از استفاده وداشتن فرزند  نکردن یبررسطالق،  ۀسابق ای روان سالمت اد،یاعت سنجش
 است نیا گرید تی. محدودشودهمراه شود، توجه الزم  یاجتماع یینمابا مطلوب یاست گاه کنمم که یده

انجام  يبرا يدادگستر ستمیبه س کهانجام گرفت  ییطالق و جدا یمتقاض يها زوج دربارة حاضر مطالعۀکه 
 پروسۀ وارد وزهن که یناراض ایمتعارض  يها زوج يبرا نیبنابرا بودند؛ کردهطالق مراجعه  یمراحل قانون
 شنهادیپ شده اشاره يها تیمحدود ي. در راستاردیگبصورت  اطیبا احت دیبا جینتا میتعم ،اند نشده یطالق قانون

 یاحتمال یابیهمراه با سنجش و ارز يریگ نمونه يبرا یانتخاب تصادف يها از روش ندهیدر مطالعات آ شود یم
 تر، قیبه اطالعات عم یابیدست يبرا نیستفاده شود. همچنا یطالق قبل ۀسابق یسالمت روان و بررس اد،یاعت

 يبرا زیاز مصاحبه ن ،یدهخودگزارش يها اسیها و مق استفاده از پرسشنامه کناردر  ندهیآ در شود یم شنهادیپ
 يها زوج ۀنمون يها و گروه یبخش توانآموزش  يها در دوره کتحاصل از شر راتییو تغ تیوضع یبررس

 .شود استفاده ستند،یطالق ن یرسم یمتقاض که یمتعارض و ناراض

 منابع
ـ بـر ا  یمبتن یآموزش ۀبست یاثربخش و طالق یشناخت روان يها مدل همبسته نی). تدو1400ب. ( ،یآگاه مـدل بـر    نی

در حال طـالق شـهر اصـفهان.     نیزوج یارتباط يها و مهارت ییتعهد زناشو ،ییزناشو تیمیصم ،ییبه جدا لیتما
ـ یو علوم ترب یشناس روان ةدانشکد. یعموم یشناس روان يدکتر ۀرسال  اصـفهان  واحـد  ،یآزاد اسـالم  دانشـگاه  .یت

 (خوراسگان).
 یاثربخش نییتع و طالق از يریشگیپ یآموزش ۀبست نی). تدو1397ن. ( ،يآرا یش.، مهداد، ع.، و کشت ،ییخو ياحمد

 .1-17 ،)3(15 .رانیا یاجتماع علوم مطالعات. نیارتباط زوج تیفیو ک تیمیآن بر صم
 شیبـر افـزا   یماگوتراپیا ةویشبه  یدرمانزوج ریتأث یبررس). 1385. (و فرزاد، و.، ا ،ياحمد.، ش نژاد،ینوابع.،  ،ياعتماد

 .5-22 ،)19(5مشاوره.  يها پژوهش. اصفهان شهر در مشاوره مراکز به کنندهمراجعه نیزوج تیمیصم
بـر   یمبتنـ  یدرمـان وارهطرحـ  یقـ یتلف کـرد یرو ی). اثربخشـ 1399م. ح. ( ،یاضیب وق.،  ،یس.، آه ،يموریم.، ت ،یاعلم

. يعلـوم رفتـار   قـات یتحق .طـالق  یمتقاضـ  نیزوج طالق به لیم و ییزناشو تعارضات کاهش بر تعهد و رشیپذ
18)1(، 141-132. 

و  یالتقـاط  يرفتـار  یدرمـان زوج یاثربخشـ  ۀسی). مقا1400ح. ( ،ا.، و نجات ،يبرزیح.، فر ،امرغان يم.، اکبر ک،یربیام
ـ . سیاسـکلروز  پـل یمولت بـه  مبتال زنان ییزناشو تیرضا بر تعهد و رشیبر پذ یواره مبتنطرح یقیدرمان تلف  ۀمجل

 .467-475 ،)3(28سبزوار.  یدانشگاه علوم پزشک
 ،یرضـاع  نیفـرز  ۀترجمـ  .DSM5 یاختالالت روان يو آمار یصیتشخ يراهنما). 1394( کایآمر یپزشکروان انجمن
 .ارجمند کتاب: تهران. همکار و آذر یهاشم ژانت ،يلوفرین یعل ،آتوسا فرمند ،ییفخرا یعل
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و  ییزناشو تیمیو تعهد بر صم رشیبر پذ یمبتن یدرمان گروه ی). اثربخش1399ش. ( ،يرودیم.، و قربان ش ،یبهبهان
 .369-389 ،)4(14. يکاربرد یشناس روان ۀفصلنام .ائسهی شیزنان پ یجنس تیرضا

 .بعثت انتشارات ۀمؤسس: تهرانسنجش خانواده و ازدواج. چاپ اول.  يها اسی). مق1379ب. ( ،ییثنا
ارتبـاط   ۀآمـوزش برنامـ   یاثربخش یبررس ).1393. (م ا،ین يم.، و صفار ان،یفیم.، شر رمقدم،یس.، دب ،زاده پشنگ حسن

. یشـناخت  مطالعات روان. تهران شهر ییزناشو یزندگ از یناراض زنان ییزناشو تیمیو صم یت زندگیفیها بر ک زوج
10)3(، 78-47. 

 متیصـم  شیافـزا  بـر  رابطـه  بهبود و يریشگیپ ۀبرنام ی). اثربخش1393ع. ا. ( ان،یمانیسل وع. م.،  ،يا.، نظر ا،یدرنیح
 .61-78 ،)15(4 .ینیبال یشناس مطالعات روان .ها زوج ییزناشو

 مدت کوتاه یقیتلف ییزناشو ةمشاور یاثربخش). 1394خ. ( ،این یرالیشم.، و  ،یسودانا.،  ،قوزلوجه ياحمد.، ر، مهر خجسته
 .29-40 ،)2(10معاصر،  یشناس روان. نیزوج ییزناشو تیفیک و یعاطف تیمیصم بر

ـ زیتما سـطح  و تیمیصم زانیم بر یافتگیزیتما آموزش ریتأث ی). بررس1386. (س ،یخزائ ـ پا .هـا  زوج یافتگی  ۀنامـ  انی
 .تهران معلم تیترب دانشگاه. ارشد یکارشناس

به طالق در زنـان و   لیکاهش م يبرا محورحلراه مدتکوتاه کردی). رو1390ف. ( ،یع.، و بهرام ،يز.، اعتماد ،يداود
 .121-134 ،)43(11 ،یاجتماع رفاه ۀفصلناممردان مستعد طالق. 

 يهـا  نگـرش  و طالق به لیآموزش شفقت خود بر م ی). اثربخش1396پ. ( ،يم.، و عسگر ،يز.، عسگر ،یبزرگدشت
 ،)1(18. يکـاربرد  یشناسـ  دانـش و پـژوهش در روان   خانواده. ةکننده به مرکز مشاور زنان متأهل مراجعه ۀمانیصم
45-38. 

 یسـتم یس يرهـا یاسـاس متغ بر طـالق  بـه  لیم يمعادالت ساختار ي). مدلساز1398, ز. (یوسفی وز.،  ،ششده یدهقان
 ة(نحـو  یاجتماع ریمتغ و) کنترل يها وهیش و يریپذ (توافق یشناخت روان يرهایرابطه با همسر) و متغ ،يساز (مثلث

 .155-170 ،)1(15 ،یپژوهخانوادهگذراندن اوقات فراغت) مادران شهر اصفهان. 
 يهـا  ازدواج آموزش مهارت ). اثر شرکت در کارگاه قبل از1399, ف.، و شمس، ج. (یج.، پاشا، ر.، حافظ ،یلموک یرکن

 .99-114 ،)62(15 .یتیترب ۀپژوهشنام ۀفصلنامدانشجو.  نیدر زوج یزندگ تیفیبر ک یزندگ
 تعـارض  ،ییزناشـو  تیرضـا  ۀسـ یمقا ).1394ف. ( ،دهقـان  وم.،  ،یکـامران  يریم.، پ شورابه، ینیع.، حس ،زاهد بابالن

 .74-84 ،)2(1خانواده.  يساز ی، مشاوره و غنیسشنا بیآس طالق.حالدر و يعاد نیزوج در بخشش و ییزناشو
 خیدر تــار www.sabteahval.irاز  یابیــ. بازیاتیــح يدادهایــرو شــمارش). 1395( کشــور احــوال ثبــت ســازمان
20/1/1400. 

گاتمن و -مدار جانیه یقیتلف يکردهایرو ی). اثربخش1398م. ( ،یروزبهان وك.،  ،يم.، گودرز ،یح.، صادق ،يشاهمراد
 .71-86 ،)2(6خانواده.  یشناس روان .طالق به لیمحور بر کاهش م حل راه-يراهبرد

بـر   یمبتنـ  یگروهـ  ةمشـاور  یاثربخشـ  ).1396. (ع, یخانیش.، و عل ،یدشت ینیآ.، حس ،یف.، مهراب ،یداراب یخانیعل
 .311-318 ،)3(19. یمجله اصول بهداشت روان .نیزوج تیمیصم و ییزناشو یدلزدگ بر متقابل ارتباط لیتحل

در زنـان   یعـاطف  یو دلزدگـ  یجـان یهـوش ه  ۀسـ یمقا ).1395. (س صومعه، یعلمردان و.، ح راد، يدریح.، ف ،یقربان
 .21-36 ،)4(2. ینیبال یشناس روان يوردهاادست ۀمجل. يطالق و زنان عاد یمتقاض

طالق  يها کننده نییند و تعسطح، رو ۀنیشده در زممطالعات انجام لی). فراتحل1392ا. ( س،یخوشنو وش.،  پور، یکاظم

http://bjcp.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AE%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D9%87%D8%B1
http://bjcp.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C+%D9%82%D9%88%D8%B2%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87
http://bjcp.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://bjcp.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://bjcp.ir/article-1-896-fa.pdf
http://bjcp.ir/article-1-896-fa.pdf
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 .33-59 ،)1(1. یتیمطالعات جمع ۀدوفصلنام .1365 -1390 يها سال یمنتخب ط يو کشورها رانیدر ا
و  ییزناشـو  یمدار بر دلزدگـ جانیه کردیآموزش رو ی). اثربخش1397م. ( ،یلواسان یج.، و غالمعل ،يا م.، اژه ،يمحمد
 .362-378 ،)22(88. یشناس روان ۀمجل. ها زوج در طالق به لیم
 تیبـر شـفاف   مانهیارتبـاط صـم   يها آموزش مهارت ی). اثربخش1399ق. ( ،احقر وع. ا.،  د،یس.، اصغرنژاد فر ،یمشتاق

-132 ،)55(8. یاجتمـاع  یشناسـ روان یعلم یۀنشر طالق. یمتقاض يها به طالق در زوج لیو م ییارتباط زناشو
123. 

 یخانوادگ يها نظام دگاهیبر د یمبتن یدرمان خانواده یاثربخش ۀسی). مقا1396ن. ( ،یوسفی و.، م ،یج.، عارف حصار، ينبو
-60 ،)2(4خـانواده.   یشناسـ  روان .طالق خواستار نیمراجع طالق به لیم و ییزناشو تیفیک بر یمعنادرمان و بوئن
43. 

 تیرضـا  و یجـان یه ،یشناخت روان یستیو تعهد بر بهز رشیآموزش پذ یاثربخش). 1393. (ر ش،یبخشا و.، م ،یمانینر
 .103-128)، 52(13مشاوره،  يها پژوهش. طالق معرض در نیزوج ییناشو

ـ  در يمعنو هوش و یجانیه هوش يرهایمتغ اساسازدواج بر يداریناپا ینیب شی). پ1398م.، و تاج، ط. ( نام، کین  کی
 .9-29 ،)7(13. خانواده و زن مطالعاتاز زنان.  ینیربالیغ تیجمع

 لیبوون بر م یو نظام عاطف یدرمانبر طرحواره یمبتن یدرمانخانواده کردیدو رو یاثربخش ۀسی). مقا1390( ن. ،یوسفی
 .53-64 ،)3(3. ینیبال یشناس روان .متارکه یمتقاض مراجعان در طالق به

مشاوره  .رهمشاو یمتقاض مردان طالق به لیبر کاهش م يو معنادرمانگر يدرمانگرگشتالت ری). تأث1391ن. ( ،یوسفی
 .150-159 ،)7(1خانواده.  یدرمانو روان

 و ییزناشو تیرضا يارتقا يالگو نیتدو ).1400ك. ( ،بخشفرح وم.،  ،يح.، عسگر ،یبجستان یمیع.، سل راد، ییایحی
 .55-84 ،)53(15 ،خانواده و زنان یتیترب یفرهنگ ۀفصلنام. طالق به شیگرا کاهش در آن یاثربخش یبررس
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