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 مقاله پژوهشی

 یهمسران و طالق عاطف يآن بر رضامند ین اثربخشییاز طالق و تع يریشگیپ ین بسته آموزشیتدو
  

  ٣يراآ ينرگس کشت، ٢مهداد يعل، ١ييخو يشاهپور احمد
 

  05/04/1397تاریخ پذیرش  14/01/1397تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

 ياست برا ييکردهايدارد. آموزش خانواده از رو البه دنبن نهاد سالمت جامعه را يو سالمت ا ديآيم حساببهنهاد جامعه  نيترياصلخانواده : هدف و زمينهپيش
  همسران بود. يو رضامند يآن بر طالق عاطف ياثربخشن يياز طالق و تع يريشگيپ ين بسته آموزشين پژوهش تدوين مقصود. هدف ايل به اين

ژوهش ط پيبود. مح يمه تجربياز نوع ن يکم در بخشو  يتيپژوهش از نوع روا يفيکه در بخش ک ياکتشاف يهاطرحاز نوع  يبيق ترکيروش تحق: هاروشو مواد 
آن  استخراج و بر اساس، شديمت خانواده يف و تقويکه منجر به تضع يعوامل، ييه بودند که با ابزار مصاحبه روايطالق شهر اروم ين متقاضيزوج يفيدر بخش ک

و  آزمونپيش( يمه تجربيروش پژوهش ن، يدر بخش کم د.يگرد دييتأن يمتخصصنفر از  ۵ توسط آن ييمحتوا ييروا و نياز طالق تدو يريشگيپ يبسته آموزش
ن ينفر بودند که بد ۴۵۲به تعداد  هيشهر اروم وپرورشآموزششامل کارمندان  ي) بود. جامعه آماريريگيش و کنترل و پيبا استفاده از دو گروه آزما آزمونپس

ن يگزينفر) جا ۳۰) و کنترل (نفر ۳۰( يشيآزما دو گروهدر  يتصادف صورتبهداوطلبانه انتخاب و  گيرينمونه قيطرق از يتحق ينمونه آمار عنوانبهنفر  ۶۰منظور 
ق طال يهاپرسشنامهاز  هاآنسنجش  يقرار گرفته و برا يموردبررسوابسته  يرهايمتغ عنوانبههمسران  يو رضامند ين مطالعه دو سازه طالق عاطفيشدند. در ا

 ۲۴spss افزارنرممکرر در  گيرياندازهانس يز واريآنال يآمار از روشبا استفاده  هادادهد. ي) استفاده گرد۱۳۸۹همسران افروز ( ي) و رضامند۱۹۹۸گاتمن ( يعاطف
  قرار گرفت. تحليلوتجزيهمورد 

 )<٠٥/٠P( يدارمعنيدر سطح  يطالق عاطف همسران و کاهش يزان رضامنديش ميباعث افزا از طالق يريشگيپج نشان داد که آموزش بسته ينتا: هاافتهي
  .گردديم

اوره ازدواج و مش يمحاکم دادگستر، ن بسته در مراکز آموزش خانوادهياز ا شوديمشنهاد يپ، از طالق يريشگيپ يبسته آموزش يبا توجه به اثربخش: گيرينتيجه
  و خانواده استفاده شود.

 همسران يرضامند، يق عاطفطال، از طالق يريشگيپ يبسته آموزش: هادواژهيکل

  
 ۳۳۵-۳۴۵ ص، ۱۳۹۷ مرداد، ۱۰۶درپي پي، پنجمشماره ، شانزدهمدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  ۰۹۱۳۱۱۱۶۷۰۶: تلفن، يو روانشناس يتيترب علومدانشکده ، دانشگاه آزاد واحد خوراسگان، اصفهان: آدرس مکاتبه

Email: alimahdad.am@gmail.com 

  
  مقدمه

و  يعقالن، يمختلف جسمان يازهاين يخانواده محل ارضا
و شناخت  يو روان يستيز يازهاياز ن ياست و داشتن آگاه يعاطف

الت يو شناخت تما هافنو مجهز شدن به  هاآن ارضاء يچگونگ
نهاد خانواده  ي. سنگ بنا)۱(است ريانکارناپذ يضرورت يو روان يستيز

 يبرا يعال يانيه و بنيو ازدواج موفق پا شوديمدر ازدواج گذاشته 
خانواده  ي. به عبارت)۲(شوديم يشاد و مستحکم تلق ياخانوادهجاد يا

                                                             
 يعموم ينشناسروا يدکتر يدانشجو ١
  )سنده مسئولينو( رانيا ،اصفهان ،خوراسگان اصفهانواحد  ياسالمدانشگاه آزاد  ،يسازمان يصنعت يروانشناسار ياستاد ۲
  رانيا ،اصفهان ،خوراسگان اصفهان واحد ياسالم دانشگاه آزاد ،يتيعلوم تربار ياستاد ٣

ج ن زوروابط اي، و در مسير زندگي رديگيمبا ازدواج يك زوج شکل 
  .)۳(ديآيمن نهاد به شمار يدر قوام ا کنندهنييتعاز عوامل 

 يبا کارکردها يواحد اجتماع نيترکوچک عنوانبهنقش خانواده 
ش ن آرامجاد کانويا يعنيمثبت آن  در جنبههم  توانديم، مختلف آن

ار مهم و يبس يب اجتماعيجاد آسيا يعني اشيمنفو هم در جنبه 
ص سالمت يمهم در تشخ يهامؤلفهاز  يکي. )٤(گذار باشدتأثير

 عنوانبهگر است. همسران يهمسران از همد يخانواده رضامند
ان دارند و روابط ين ميدر ا يليبديبک خانواده نقش ي يهاستون
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 اراي کشتي نرگس ،مهداد علي ،خويي احمدي شاهپور
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1397، مرداد 106، شماره پنجم، پی در پی شانزدهمدوره  336

ث و باع هاستخانوادهعملکرد خوب  يربنايز، بخشتيرضا ييزناشو
کودکان ن يو انطباق در ب يسازگار ييو توانا يستگيرشد شا

 ار خوديمع. امروزه متخصصان روانشناسي خانواده غالباً )٥(شوديم
 هانآسطح رضامندي زناشويي ، روابط زوجين تريفيکرا در بررسي 

. رضامندي زناشويي عبارت است از نگرش مثبت و دهنديمقرار 
. ييمختلف روابط زناشو يهاجنبهک زن و شوهر به ي بخشلذت

ن يعبارت است از انطباق ب ييت زناشويز معتقد است رضاين ١نچيو
  .)٦(باشديمکه مورد انتظار  يتيکه وجود دارد و وضع يتيوضع

ي از ابعاد زندگ ياريبر بسن مؤلفه يكه ا انددادهمطالعات نشان 
 ياديبن يهاسازهو از  )٧(گذارديم تأثير هاانسانفردي و اجتماعي 

 طوربهست که ا ييرهايمتغاز  يکينهاد خانواده و  کنندهمحافظت
قرار گرفته  يموردبررسقات خانواده و ازدواج يگسترده در تحق

  .)٨(است
انگر يمختلف ب يهافرهنگدر  شدهانجام يهايبررس طورهمين

شه ير، يو نفسان يروان يهادافعهو  هايتينارضان مطلب است که يا
 يهاجاذبهو طالق است. بالعکس  يزيهمسرست، يزيهمسرگر ياصل

احساس آرامش و  کنندهنيتضمهمسران  يو نفسان يمتقابل روان
 يافراد با رضامند ي. از طرف)٩(ن همسران استيب يتجربه خوشبخت

 ياناسازگارانه ييزناشو يکه زندگ يباال نسبت به افراد ييزناشو
بت دارند و نس يباالتر يسالمت جسمان، کننديمشتر عمر يب، دارند

  . )١٠(هستند ين بهتريوالد به فرزندانشان
بدان  يکه در نهاد خانواده توجه وافر ييهاسازهگر از يد يکي

زنان ، ن شکل از طالقياست. در ا ٢يده طالق عاطفيپد، شده است
و  ياجتماع، يخانوادگ، يو شوهران ناسازگار به خاطر عوامل فرد

آنکه کانون  يجابهاما خانواده ، شوندينماز هم جدا  يفرهنگ
ل ين تبديآشفته و رنج آفر يبه مکان، د باشديو ام يشاد پرطراوت

ت ساکنان خود را از يو مسئول يپاک، آرامش، يکه تندرست شوديم
ر يگوسته دريپ، زن و شوهر ويژهبه، . اگر افراد خانوادهبرديمن يب

 يکالم آزاردهنده يبرخوردها، درازمدت يهاسکوتمانند  يمشکالت
 يهايناهماهنگ، گريکدياز  يو جسم يفاصله گرفتن عاطف، يو جسم

 يناخوشنود، متناوب يتنروانو  يروان يهايماريب، يدتيو عق يفکر
 ياصل يهانشانهبا ، باشند نفسعزت يجيو کاهش تدر يجنس

ق طال توانيمرا  يتين وضعيکه چن، هستند روروبهخانواده آشفته 
  .)۱۱(دينام يعاطف
نسبت به  يعاطف يمندعالقهن نوع از طالق شامل کاهش يا

و  يگگانير بينظ ييبا رفتارها، يوندها و روابط عاطفيازدواج است و پ
ران از همس يکيرا يز شوديمن يگزيجا ياز ارتباط عاطف يريگکناره
خود را در  يرويو ن دهديمبه حل مسائل را از دست  يمندعالقه

                                                             
1 - vinch 

 يتعلل متفاو. اگرچه )۱۲(کنديمصرف  يک راهبرد خروجي يطراح
مانند چشم و هم  يو اجتماع يقوم، يفرهنگ يهامحدوديت ازجمله

مشکالت ، ترس از تنها ماندن، و ترس از حرف مردم هايچشم
به  دنيمانع از رس، رهياز بزرگ کردن فرزندان و غ يو نگران ياقتصاد

  .)١٣(شوديم يمرحله طالق رسم
ن يند طالق در اکثر مواقع اين باورند که فرآيکارشناسان بر ا 

، هاآنشدن  يتکرار و جد، ياختالفات جزئ: کنديم ير را طيمس
و  يطوالن يقهرها، ن به طرف مقابلياز زوج يکي يليميبا ي ييجدا

و  يطالق عاطف، هايريدرگن از قهرها و يوجز يخستگ، هاآنتکرار 
انتظارات و نظرات ، ازهايکه ن يزمان ديگرعبارتبه. )١٤(يطالق قانون

 يده گرفته شود و زن احساس کند همسرش برايتوسط مرد ناد، زن
ت يرضا، با کاهش تعامالت مثبت زن و مرد، ستيقائل ن يتياو اهم

 دافتمياتفاق  يطالق عاطف، افتهيکاهش  ياز رابطه همسر و مردزن 
خانواده با فشارها و مشکالت  يت مواجهه اعضايوضعن يجه ايو نت
و زن در ، هاستخانواده يآرامش خارج از فضا يو جستجو يروح

چون تالش جهت بهبود  ييبه راهکارها، يبرخورد با طالق عاطف
ن به ديشيو اند، ناموفق يرابطه همسر ين برايگزيافتن جاي، رابطه

 يقانون يهاد دو برابر طالقيشا. )١٣(شوديممتوسل  يطالق قانون
 يهايبه زندگ يعني، ميل طالق اختصاص دهين قبيم به ايرا بتوان

 يکنند وليم يزندگ يخاموش که زن و مرد در کنار هم به سرد
در  ي. طالق عاطف)١٤(کنندينم يطالق قانون يتقاضا گاهچيه

را به خود اختصاص داده است  ياديز ر مطالعاتياخ يهاسال
با عنوان  يقيدر تحق )۱۵(ان و کشاورزيقتيحق، يزداني: ازجمله

: ي(مطالعه مورديزنان دچار طالق عاطف يت زندگيفيبر ک يلي"تحل
 تيفيو شش بعد ک يق عاطفن طاليشهرکرد)"نشان دادند که ب

، يروابط اجتماع، يروابط خانوادگ، يزنان(احساس فرد يزندگ
ط يت از شرايو رضا يطيط محيت از شرايرضا، ت سالمتيفيک

ز يفرد ن يو آزاد يمؤمن. )١٥(وجود دارد يدارمعنيبطه ) راياقتصاد
 ياطارتب يو باورها يبا عنوان "رابطه دانش و نگرش جنس يقيدر تحق

را  آبادخرمشهر  متأهلنفر از پرستاران زن  ۲۳۰" يطالق عاطف با
و  ين دانش و نگرش جنسيج نشان داد بينتا، قرار دادند موردمطالعه

 ياردمعني يزنان رابطه منف يزان طالق عاطفيبا م يارتباط يباورها
توقع ، ينگرش جنس، برقرار است و باور به مخرب بودن مخالفت

 يجنس ييگراکمالهمسر و  يريرپذييتغعدم باور به ، يخوانذهن
  دارد.  يطالق عاطف بينييشپن نقش را در يشتريب

و کاهش  يدو مؤلفه طالق عاطف يبيت به اثرات تخريبا عنا
 منظوربهن يزوج يتوانمندساز، در خانواده ييزناشو يتمنديرضا
ت اس ي. مطالعات حاکباشديم ريانکارناپذ يت خانواده ضرورتيتقو

2- Emotional divorce 
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ن مهم همواره نهاد آموزش بوده يبه ا يابيدست يهانهيگزاز  يکي
قرار داده است  ديتأکآن را مورد  ياثربخشمتعدد  يهايبررسو است 

 يعيان و رفينيام، يفاطم، پروين: گردديماشاره  هاآناز  يکه به برخ
 تيبر رضازندگي را  يهامهارتآموزش  تأثير) ١٣٩٣( يوردجان

قرار دادند. نتايج نشان داد  موردمطالعهزناشويي در پرستاران شاغل 
. )٥(شوديمموجب ارتقا رضايت زناشويي پرستاران  هاآموزشکه اين 

 يآموزش زندگ تأثير يقيز در تحقي) ن١٣٩٥و سعادت( يناليز
قرار  يموردبررسه ياروم يستيکارمندان سازمان بهز يخانواده را رو

زان يتوانسته است م هاآموزشن يجه گرفتند که ايداده و نت
) ٢٠٠٩(١كالين و استافورد. )١٦(را ارتقا دهد ييزناشو يتمنديرضا

 –رواني  بر جوي ارتباطي هامهارتز نشان دادند كه آموزش ين
مثبت داشته  و موجب شده است كه زوجين  تأثيرعاطفي خانواده 

 طورهمين. )١٧(ايت بيشتري نشان دهنداحساس عالقه و رض
 ياثربخش يخود به بررس در مطالعه ) هم۲۰۱۰(و همکاران ٢کارسون

جه ين نتيپرداخته و به ا ييروابط بر ابعاد روابط زناشو يسازيغن
 منديرضايتش يروابط باعث افزا يسازيغنافتند که يدست 

  .)۱۸(شوديمن ين زوجيرش در بيت و پذيميصم، استقالل، ييزناشو
 يداتيد تمهيبا، نهاد خانواده يتوانمندساز يپرواضح است برا

ا و سازنده يگردد. پو يريشگيو رکود آن پ ييستايده شود تا از ايشياند
رشد و  يبرا يبستر مناسب توانديمبودن روابط در درون خانواده 

 نيارائه شده در ا ياز راهکارها يکيخانواده باشد و  اعضا يبالندگ
از  توانديمهمواره مؤلفه آموزش بوده است. نهاد آموزش ، خصوص

 يالگوها هاآنر نگرش در يين و سپس تغيمخاطب يسازآگاهق يطر
 يتمنديبه رضا تيدرنهاو ناخوشنود کننده را برطرف و  زاتنش
از  ينکه بخش بزرگي. با توجه به ا)١٩(ن رهنمون سازديزوج

 يرانير اياز منابع غ کشور برگرفتهموجود در  يآموزش يمحتواها
 ياصر فرهنگد و برگرفته از عنيجد يه بسته آموزشيلذا ته، است

، زم بودال، ن مقصوديبه ا يابيدست ي. برانموديم ريناپذاجتناب يبوم
 يونط کنينهاد خانواده در شرا کنندهتيتقوو  کنندهفيتضععوامل 

اس ن اسيگردد. بر ا يطراح يآموزش يو متناسب با آن محتوا يبررس
بوده است که آموزش بسته  سؤاالتن يپاسخ به ا يمطالعه حاضر در پ

و  ي) طالق عاطف١ يرو توانديمزان ياز طالق تا چه م يريشگيپ
نکه يبا توجه به ا يداشته باشد؟ از طرف تأثيرهمسران  ي)رضامند٢

 يکرديبوده و از رو يدانياساس پژوهش م حاضر بر يبسته آموزش
 ياراگر دين نظر نسبت به مطالعات دياز ا، بوده است مندبهره يبوم
 ز است.يتما

  
  مواد و روش کار

                                                             
1-Kline & Stanford 

 يفاکتشا يهاطرحاز نوع  يبيق ترکيروش تحقن مطالعه از يدر ا
ز نوع ا يو بخش کم يتيپژوهش از نوع روا يفيبخش ک استفاده شد.

 ين متقاضيزوج يفيط پژوهش در بخش کيبود. مح يمه تجربين
ر که منج يعوامل، يياه بودند که با ابزار مصاحبه رويطالق شهر اروم

استخراج و بر اساس آن بسته ، شديمت خانواده يف و تقويبه تضع
 ۵ سطتو بسته ييمحتوا ييروا و نياز طالق تدو يريشگيپ يآموزش

مه يروش پژوهش ن، يدر بخش کم د.يگرد دييتأن ينفر از متخصص
ش و يبا استفاده از دو گروه آزما آزمونپسو  آزمونپيش( يتجرب

 وپرورشآموزششامل کارمندان  ي) بود. جامعه آماريريگيپ کنترل و
 عنوانبهنفر  ۶۰منظور ن ينفر بودند که بد ۴۵۲به تعداد  هيشهر اروم

داوطلبانه انتخاب و  گيرينمونهق يق از طريتحق ينمونه آمار
نفر)  ۳۰) و کنترل (نفر ۳۰( يشيآزما دو گروهدر  يتصادف صورتبه
ش به مدت سه روز در معرض آموزش يگروه آزمان شدند. يگزيجا

ن يد. در ايگرد مستثنان امر ين بسته قرار گرفته و گروه کنترل از ايا
و  يوابسته (طالق عاطف يرهايمتغ يريگاندازه يمطالعه برا

  د.ياستفاده گرد ليذ قراربههمسران) از ابزار پرسشنامه  يرضامند
 : سنجش يابزارها

  : همسران يپرسشنامه رضامند
آن از  و درشده است  ) تهيه۱۳۸۹(پرسشنامه توسط افروز ن يا

 امالًک( يانهيچهارگزکرت يف ليدر قالب ط شوديمخواسته  يآزمودن
 ي) در مورد رضامند٤موافق  و کامالً ٣موافق ، ٢مخالف ، ١مخالف 

سب ک يشترين آزمون نمره بيپاسخ بدهند. هر چه فرد در ا ييزناشو
 نيه ايباالتر است. هر گو ييزناشو يرضامند دهندهنشان، دينما
ه تجرب هاسالو  يو پژوهش ينه نظريشيپ مروربهاس با توجه يمق
ازدواج و خانواده ، ييزناشو ينه رضامنديو مشاوره در زم ينيبال

 هشت متخصص ييمحتوا ييروا يبررس منظوربهم شده است. يتنظ
واده و مشاوره خان ينهيزمو مشاور با درجه دکترا در  شناسروان

و مطالعه قرار دادند و پس از  يموردبررسازدواج پرسشنامه را 
 يمطالعهک يحذف شد. سپس در  سؤاالتاز  يآنان تعداد نظراعمال
و  يبررس سؤاالتبودن  فهمقابلرامون يپ، ست زوجينظر ب يمقدمات
انتخاب شد. جهت محاسبه  سؤال ٥١ تيدرنهاآنان  نظراعمالبعد از 

، همسران افروز ياس رضامنديمق يبا اجرا زمانهم، ييروا
ز اجرا شد. يزوج ن ٦٠ يچ بر رويانر ييزناشو يرضامند يپرسشنامه

 يپرسشنامههمسران افروز با  ياس رضامندين مقيب يهمبستگ
 ٠٠١/٠به دست آمد که در سطح ( ٤٣١/٠چ يانر ييزناشو يرضامند

p<( مشاهده شده  ينان همبستگيدرصد اطم ٩٩لذا با ، بود دارمعني
و  اسيب اعتبار کل مقي. ضراباشديم دارمعنياس ين دو مقين ايب

د بو سؤالبرآورد شد. مؤلفه اول شش  بيترتنيابه هااسيمقخرده 

2 -Carson & Others 
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اختصاص  سؤاالتآمد. تعداد  به دست ٨٥٧/٠کرانباخ آن  يکه آلفا
به  ٨١٣/٠کرانباخ  يبود که آلفا سؤالداده شده به مؤلفه دوم شش 

به مؤلفه سوم هفت  شدهدادهاختصاص  سؤاالتتعداد  آمد. دست
آمد. مؤلفه چهارم  به دست ٨٥٤/٠کرانباخ آن  يبود که آلفا سؤال
کرانباخ آن  يبود که آلفا سؤال ١٠ يعني سؤاالتن يشتريب يمحتو
به مؤلفه  شدهدادهاختصاص  سؤاالتآمد. تعداد  به دست ٨٣٠/٠
آمد.  به دست ٨٦٣/٠آن کرانباخ  يبود که آلفا سؤالپنج ، پنجم

بود. مؤلفه هفتم  ٨٥٣/٠کرانباخ  يو آلفا سؤالمؤلفه ششم با سه 
هشتم  مؤلفه يبود. برا ٧٣١/٠کرانباخ  يبا آلفا سؤالشامل چهار 

اس يآمد. مؤلفه نهم مق به دست ٦٤٦/٠کرانباخ  يبا آلفا سؤالسه 
هم با بود. و باالخره مؤلفه د ٧٤٩/٠کرانباخ  يبا آلفا سؤالشامل سه 

اس ياعتبار کل مقآمد.  به دست ٧٦٧/٠کرانباخ  يو آلفا سؤالچهار 
مطلوب پرسشنامه  ارياعتبار بس يدهندهنشانبود که  ٩٥٧/٠ز ين

 يز آلفايق نين تحقي. در ا)٢٠(همسران افروز است يرضامند
  .آمد به دست ٨٩٥/٠کل پرسشنامه  يکرونباخ برا

  : يپرسشنامه طالق عاطف
 يلب صورتبهو  يانهيدوگزه به شکل يگو ٢٤ن پرسشنامه در يا

، ريي(ترجمه جزا ١گاتمن توسط ١٩٩٨) در سال ٠ر (يا خي) ١(
، مثبت يهاپاسخ کردنجمعم شده است. پس از ي) تنظ١٣٨٨

ن است يبه معناي ا، ) و باالتر باشد٨چنانچه تعداد آن برابر هشت (
ز ا يقرار داشته و عالئم ييفرد در معرض جدا ييزناشو يکه زندگ

ن ين آزمون در ايکل ا ييايادر وي مشهود است. پ يطالق روان
 ييو روا آمدهدستبه ٩٣/٠پژوهش با استفاده از آلفاي کرونباخ 

گري عسو  يده است. ماميگرد دييتأز با نظر متخصصان يصوري آن ن
 يهاسبکبا عنوان"نقش تمايزيافتگي خود و  يقي) در تحق١٣٩٣(

نامه کرونباخ را پرسش يطالق عاطفي"آلفا بينيپيشدر  يبستگدل

 کرونباخ يز آلفاين يق کنونيدر تحق .)٢١(اندکردهگزارش  ٨٥/٠را 
  آمد. به دست٨٩/٠پرسشنامه  يبرا

  : از طالق يريشگيپ يبسته آموزش
و  يآرا يکشت، از طالق توسط مهداد يريشگيپ يبسته آموزش

ن ي. عناوباشديمفصل  ١٢ يو حاو شدهنيتدوه و يته ييخو ياحمد
مقوله عشق در روابط ، و خانوادهازدواج  يمبان: ن بسته شامليا

، اقتصاد خانواده، ت تعارضيريمهارت مد، ارتباط سازنده، همسران
، قده طاليپد، خشونت در خانواده، ييوفايب، همسران يکارکرد جنس

ن ياست. ا يو والدگر خانوادهم نقش آموزش و مشاوره در استحکا
ه طالق ک ين متقاضيبا زوج يتيانجام مصاحبه روا يبسته برمبنا

 يستيبه مراکز کاهش طالق بهز ييند جدايگذراندن فرا منظوربه
ه شده است. عوامل استخراج يته، ه مراجعه نموده بودنديشهر اروم

داد عند مصاحبه به تيفرا يط هاخانواده يگذار بر تالش تأثيرشده 
، نيدوه و تيل دادند. بعد از تهيم بسته فوق را تشکيمفاه، عنوان ١١٣

د دانشگاه با تخصص ينفر از اسات ٥ن بسته توسط يا ييمحتوا ييروا
 از يکين بسته توسط يد. ايگرد دييتأمسائل خانواده و ازدواج 

آن  يارتقا اثربخش يد و برايس گرديتدر يشين به گروه آزمايمحقق
، قشن يفايا، ير بارش فکرينظ يوه فعال آموزشيش يهاکيتکناز 
 ٩٠ز ا يف منزل استفاده شد. هر جلسه آموزشيوتکال يت گروهيفعال
اداره آموزش و  متأهلن (کارمندان يو مخاطب شديمل يقه تشکيدق

جلسات مشارکت فعاالنه داشتند.  يه) در برگزاريپروش شهر اروم
 يشيدرآمد و گروه آزمادر سه روز به اجرا  ين مداخله آموزشيا

سنجش  يابزارهامداخله  يوکنترل قبل و بعد از اجرا
ل کرده ي) را تکميهمسران و طالق عاطف يرضامند يهاپرسشنامه(

گر يبعد از گذشت سه ماه از اتمام کارگاه بار د يريگيو در مرحله پ
ج حاصله مورد يل و نتايتوسط هر دو گروه تکم هاپرسشنامهن يا

  قرار گرفت. يآمار لتحليوتجزيه
  

  نحوه اجرا

  
  
  
  
 

  روز اول
  .خانواده و اهداف دوره يت کنونياز وضع يامقدمه، ن کالسيقوان يتوافق رو، )يخ شکنيمعارفه (: جلسه اول
نقش مقوله عشق درروابط ، در مورد خانواده ينيدگاه ديد، موجود در حوزه خانواده يهاهينظرو  يبر مبان يمرور: جلسه دوم

  ف منزل.يعشق و ارائه تکل يهاهينظر، انهمسر
اجزا ، مرتبط با ارتباط يهايتئور، فعال يمهارت گوش ده، همسران يگفتگو يهامهارت، ف منزليمرور تکل: جلسه سوم

  .ف منزليو تکل يارتباط يهاسبک، ارتباط
لل ع، مرتبط با تعارض يکردهايور، ت تعارضيريمد يهاسبک، ت تعارضات خانوادهيريمد، ف منزليمرور تکل: جلسه چهارم

  ف منزل.يو عوامل تعارض و ارائه تکل

                                                             
1 Cotman 
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 روز دوم

  
  
 

  ت اقتصاد خانواده.يرينحوه مد، اقتصاد خانواده، ف منزليتکال مرور: جلسه اول
 ياختالالت جنس، ن کارکرديتفاوت همسران از بابت ا، همسران يکارکرد جنس، ات شغل همسران در روابطتأثير: جلسه دوم

  ف منزل.يتکل، ل آنو عل
  .نزلف ميو ارائه تکل ييوفايبنقش همسران در مواجهه با ، ل آنيو دال ييزناشو ييوفايب، ف منزليمرور تکل: جلسه سوم

، مردان و فرزندان، ات آن بر زنانتأثير، ده طالقيعلل پد، انواع خشونت، خشونت در خانواده، ف منزليمرور تکل: جلسه چهارم
  .ف منزليارائه تکل

 روز سوم

  
  
  
  
 

  نقش آموزش خانواده و نهاد مشاوره در استحکام خانواده.، ف منزليتکال مرور: جلسه اول
  مردان وزنان). شناختيروان يهايژگيو، همسران يآراستگ، يقدردان: نيشامل عناوهمسران (تعامالت : جلسه دوم

  ).يتيترب يهاسبکو  فيتعاروالدگري (کار کار خانه.  ميتقسدخالت خانواده همسران : جلسه سوم
، ده گرفتنيمالحظات دستوردادن و ناد، هيستم پاداش و تنبيس، يفيوقت ک، نينقش والدوالدگري (ادامه : جلسه چهارم

 ع کودکان و نوجوانان)يشا يبر اختالالت رفتار يکل يمرور

  
 يافته ها

 و تداوم در يسران و کاهش طالق عاطفهم يش رضامنديافزا
 براي مهم يهاروش از يکي مؤثر است. بسيار هاخانواده پويايي

 پژوهش يبخش کم .باشديم نهاد آموزش، ن مهميبه ا دستيابي

بررسي  باهدف اروميه شهر وپرورشآموزش کارمندان اداره روي
ن همسرا يرضامند از طالق بر يريشگيپ يبسته آموزشتأثيرزان يم

  .رفتيپذ انجام يو طالق عاطف

  
 دو گروه مداخله و کنترل کيان به تفکيپاسخگو التيسطح تحصت و يجنس درصد و يفراوان عيتوز: )۱جدول (

 مداخله کنترل  
دو- يآماره کا  df p-value تيکم يفراوان  يفراوان درصد   درصد 

تيجنس  
٣/٤٣ ١٧ زن  ٣/٥٣ ١٦  

X2= ٠٦٧/٠  ٧٩٥/٠ ١  
٧/٥٦ ١٣ مرد  ٧/٤٦ ١٤  

التيتحص  

پلميد  ٣/٢٣ ٧ ٢٠ ٦  

X2= ٤٤٤/٣  ٣٢٨/٠ ٣  
ديپلمفوق  ٠ ٠ ١٠ ٣ 

سانسيل  ٧/٤٦ ١٤  ٧/٥٦ ١٧  

ليسانسفوق  ٣/٢٣ ٧  ٢٠ ٦ 

  
که از مجموع  شوديم) مشاهده ١جدول ( يهاافتهيبر اساس 

 ١٧درصد) مرد و  ٧/٥٦نفر ( ١٣پاسخگو در گروه کنترل؛ تعداد  ٣٠
در گروه پاسخگو  ٣٠ز از مجموع يدرصد) زن بودند و ن ٣/٤٣نفر (

درصد)  ٣/٥٣نفر ( ١٦ و مرد درصد) ٧/٤٦نفر ( ١٤ مداخله؛ تعداد
پاسخگو  ٦٠ن گفت که از مجموع يچن توانيم درمجموعبودند.  زن

 ٥٥نفر ( ٣٣درصد) مرد و تعداد  ٤٥نفر ( ٢٧در مطالعه حاضر؛ تعداد 
درگروه ، التيلحاظ سطح تحصن به يدرصد) زن بودند. همچن

، ديپلمفوقدرصد)  ١٠نفر ( ٣، پلميدرصد) د ٢٠نفر ( ٦کنترل؛ تعداد 
 ليسانسفوقدرصد)  ٣/٢٣نفر ( ٧سانس و يدرصد) ل ٧/٤٦نفر ( ١٤

نفر  ٧تعداد در گروه مداخله؛ پاسخگو  ٣٠ز از مجموع يبودند و ن

 ٢٠( نفر ٦و  سانسيدرصد) ل ٧/٥٦نفر ( ١٧، پلميدرصد) د ٣/٢٣(
ن گفت که از يچن توانيم درمجموعبودند.  ليسانسفوق) درصد

درصد)  ٧/٢١نفر ( ١٣در مطالعه حاضر؛ تعداد پاسخگو  ٦٠مجموع 
سانس يدرصد) ل ٧/٥١نفر ( ٣١، ديپلمفوقدرصد)  ٥نفر ( ٣، پلميد
  بودند. ليسانسفوقدرصد)  ٧/٢١نفر ( ١٣و 

 يريگشيزش بسته پآموا ين مبنا بود که آياول پژوهش بر ا سؤال
شهر  وپرورشآموزشدرکارکنان  همسران ياز طالق بر رضامند

 هاستته با توجه به تکرار ين فرضيا يبررس يبرا ؟دارد تأثيره ياروم
ل يتحل يآمار روشاز ، يريگيو پ آزمونپس، آزمونپيشدر سه نوبت 

 مکرر استفاده شد. يهاگيرياندازهانس يوار
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رار ق يموردبررس هادادهت يمفروضه کرو، انسيل واريقبل از تحل
لذا  بود ترکوچک ٠٥/٠حاصله از  يدارمعنيگرفت که چون سطح 

ت برآورده يفرض کرو يعني). DF=٢و =P ٠٠٠١/٠د (شن فرض رد يا
ج مربوط به ينتا، ن حالتير در ايادامه تفس يلذا برا، نشده است

 يود. برااستفاده ش يل درجه آزاديبر اساس تعد يستيبا  F  آزمون
ن وجود دارد يسه تخم يت ماخليدر آزمون کرو، يل درجه آزاديتعد

شوند. در يارائه م F شود و در جدوليلون گفته مياپس هاآنکه به 
  استفاده شده است. فلت -نهيلون هيه از اپسين فرضيا

زمان)  × گروهتعاملي (نکه اثر يگر با توجه به ايد ياز طرف 
) لذا مفروضه F=  ١١٧/٠و  .sig= ٧٣٣/٠< ٠٥/٠ست (ين دارمعني
ل يآزمون تحل يز برقرار است و اجرايون نيرگرس يهابيش يهمگن

  .باشديمح يانس صحيوار
  

  همسران در سه زمان يمکرر رضامند گيرياندازهانس يل واريج تحلينتا: )۲(جدول 

 درجه آزادي مجموع مجذورات منبع
ميانگين 

 مجذورات
F نسبت  يدارمعنيسطح   جذور اتام   

يتوان آمار  

۱۴۴/۶۰۰ زمان  ۳۳۶/۱  ۳۳۸/۴۴۹  ۵۰۸/۳۹  ۰۰۰۱/۰  ۴۰۵/۰  ۱ 

۴۷۸/۶۰۳ زمان*گروه  ۳۳۶/۱  ۸۳۴/۴۵۱  ۷۲۸/۳۹  ۰۰۰۱/۰  ۴۰۷/۰  ۱ 

۰۴۴/۸۸۱ خطا  ۴۶۶/۷۷  ۳۷۳/۱۱     - 

  
که اثر  دهديمج حاصل از تحليل نشان ينتا )٢(براساس جدول 

همسران  يمندش رضاياز طالق بر افزا يريشگيپ يبسته آموزش
ج ياست. نتا دارمعنيه يشهر اروم وپرورشآموزشکارمندان 

نشان داد که همه  يبا استفاده از آزمون بونفرون يزوج يهاسهيمقا
 يدن رضامنيانگيتفاوت م يعنيهستند  دارمعنيدوبدو  يهاسهيمقا

همسران بعد از مداخله  ين رضامنديانگيهمسران قبل از مداخله با م

 ين رضامنديانگين تفاوت مياست؛ همچن دارعنيم يريگيو پ
همسران در قبل  ين رضامنديانگيهمسران پس از آموزش بسته با م

ن تفاوت ينکه ايتاً اياست و نها دارمعني يريگياز آزمون و پ
 زيبا قبل از مداخله و بعد از مداخله ن يريگيپ يبرا هانيانگيم

  ).p≥ ٠٥/٠است ( دارمعني

 
  همسران يتمنديرضا يبرا يج آزمون بونفرونينتا: )٣جدول (

نيانگياختالف م  اريمع يخطا  يدارمعنيسطح   نانيفاصله اطم   

نييحد پا  حد باال 

 يتمنديرضا

شيپ  

پس يتمنديرضا  *٤٠٠/٣-  ٥٤٦/٠  ٠٠٠١/٠  ٧٤٦/٤-  ٠٥٤/٢-  

يريگيپ يتمنديرضا  *٢١٧/٤-  ٦٢٣/٠  ٠٠٠١/٠  ٧٥٢/٥-  ٦٨١/٢-  

پس يتمنديرضا  
شيپ يتمنديرضا  *٤٠٠/٣  ٥٤٦/٠  ٠٠٠١/٠  ٠٥٤/٢  ٧٤٦/٤  

يريگيپ يتمنديرضا  *٨١٧/٠-  ٢٧٢/٠  ٠١٢/٠  ٤٨٧/١-  ١٤٧/٠-  

 يتمنديرضا

يريگيپ  

شيپ يتمنديرضا  *٢١٧/٤  ٦٢٣/٠  ٠٠٠١/٠  ٦٨١/٢  ٧٥٢/٥  

پس يتمنديرضا  *٨١٧/٠  ٢٧٢/٠  ٠١٢/٠  ١٤٧/٠  ٤٨٧/١  

 ۰۵/۰از  ترکمدر سطح  يدارمعني: *
  

(بسته  بنديگروه تأثيرکه  دهديمج نشان ين نتايهمچن
سه با گروه ي) در گروه مداخله در مقااز طالق يريشگيپ يآموزش

 توانيم ي. به عبارت)f=۹۹۰/۱۲و  sig=٠٠١/٠است ( دارمعنيکنترل 
 يش رضامندياز طالق باعث افزا يريشگيپ يگفت بسته آموزش

بر ابنگروه کنترل شده است. سه با يهمسران در گروه مداخله در مقا
 جهينت توانيمو  رديگيمقرار  دييتأپژوهش مورد  اول سؤال، اين

 يامندش رضياز طالق موجب افزا يريشگيپ يگرفت که بسته آموزش
ماندگار  تأثيرن يپس از آموزش شده و ا، همسران درگروه مداخله

  بوده است.
 يريگشيآموزش بسته پا ين مبنا بود که آيدوم پژوهش بر ا سؤال
شهر  وپرورشآموزشدرکارکنان  نيزوج ير طالق عاطفاز طالق ب

  ؟دارد تأثيره ياروم
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 عاطفي طالق و همسران رضامندي بر آن اثربخشي تعيين و طالق از پيشگيري آموزشي بسته تدوين
 

  تاري و مامایی ارومیهمجله دانشکده پرس    1397، مرداد 106، شماره پنجم، پی در پی شانزدهمدوره  341

بت در سه نو هاتستبا توجه به تکرار  هيفرضن يا يبررس يبرا
 يهاگيرياندازهانس يل وارياز تحل، يريگيو پ آزمونپس، آزمونپيش

 هادادهت يانس مفروضه کرويل واريمکرر استفاده شد. قبل از تحل
 ٠٥/٠حاصله از  يدارمعنير گرفت که چون سطح قرا يموردبررس

و =P ٠٠٠١/٠( شوديمن فرض رد يشده است لذا ا ترکوچک
٢=DF .(ادامه  يلذا برا، ت برآورده نشده استيفرض کرو يعني

بر اساس  بايستي F ج مربوط به آزمونينتا، ن حالتير در ايتفس
در  ،يل درجه آزاديتعد ياستفاده شود. برا يل درجه آزاديتعد

لون ياپس هاآنن وجود دارد که به يسه تخم يت ماخليآزمون کرو
ن لويه از اپسين فرضيشوند. در ايارائه م  F  شود و در جدوليگفته م

  استفاده شده است. فلت-نهيه

  
  ن در سه زمانيزوج يمکرر طالق عاطف گيرياندازهانس يل واريج تحلينتا: )۴(جدول 

 درجه آزادي مجموع مجذورات منبع
ميانگين 

 مجذورات
يدارمعنيسطح  Fنسبت   مجذور اتا 

يتوان آمار  

٢١١/١٢ زمان  ١٤٠/١  ٧١٥/١٠  ۹۷/۱۴  ٠٠٠١/٠  ٢٠٥/٠  ۹۸۰/۰  

٨١١/٧ زمان*گروه  ١٤٠/١  ٨٥٤/٦  ٥٧٦/٩  ٠٠٢/٠  ١٤٢/٠  ۸۹۲/۰  

٣١١/٤٧ خطا  ١٠٠/٦٦  ٧١٦/٠     - 

  
که اثر  دهديمج حاصل از تحليل نشان ينتا ٤براساس جدول 

ن يزوج ياز طالق بر کاهش طالق عاطف يريشگيپ يوزشبسته آم
ده با استفا يزوج يهاسهيمقاج ياست. نتا دارمعنيه يشهرستان اروم

ن يوجز ين طالق عاطفيانگينشان داد که تفاوت م ياز آزمون بونفرون
ن بعد از مداخله و يزوج ين طالق عاطفيانگيقبل از مداخله با م

 ين طالق عاطفيانگيفاوت من تياست؛ همچن دارمعني يريگيپ
ل از ن قبيزوج ين طالق عاطفيانگين پس از آموزش بسته با ميزوج

 يبرا هانيانگيمن تفاوت ينکه ايتاً اياست و نها دارمعنيآزمون 
  .)p≥ ٠٥/٠است ( دارمعنيز يبا قبل از مداخله ن يگريپ

  
  يطالق عاطف يبرا يج آزمون بونفرونينتا: )٥جدول (

اختالف  

نيانگيم  

 يخطا

اريمع  

يدارمعنيسطح  نانيفاصله اطم   

نييحد پا  حد باال 

شيپ يطالق عاطف  
پس يطالق عاطف  *٤٥٠/٠  ١٠٢/٠  ٠٠٠١/٠  ١٩٩/٠  ٧٠١/٠  

يريگيپ يطالق عاطف  *٦١٧/٠  ١٥٩/٠  ٠٠١/٠  ٢٢٤/٠  ٠٠٩/١  

پس يطالق عاطف  
شيپ يطالق عاطف  *٤٥٠/٠-  ١٠٢/٠  ٠٠٠١/٠  ٧٠١/٠-  ١٩٩/٠-  

يريگيپ يطالق عاطف  ١٦٧/٠  ٠٧١/٠  ٠٦٩/٠  ٠٠٩/٠-  ٣٤٣/٠  

يريگيپ يطالق عاطف  
شيپ يطالق عاطف  *٦١٧/٠-  ١٥٩/٠  ٠٠١/٠  ٠٠٩/١-  ٢٢٤/٠-  

پس يطالق عاطف  ١٦٧/٠-  ٠٧١/٠  ٠٦٩/٠  ٣٤٣/٠-  ٠٠٩/٠  

 ۰۵/۰از  ترکمدر سطح  يدارمعني: *
  

(بسته  بنديگروه تأثيرکه  دهديمج نشان ين نتايهمچن
سه با گروه ي) در گروه مداخله در مقاز طالقا يريشگيپ يآموزش

 توانيم ي. به عبارت)f=۳۵۴/۵و  sig=٠٢٤/٠است ( دارمعنيکنترل 
 ياز طالق باعث کاهش طالق عاطف يريشگيگفت بسته آموزش پ

ر بسه با گروه کنترل شده است. بناين در گروه مداخله در مقايزوج
جه ينت توانيمو  رديگيمقرار  دييتأز مورد يم پژوهش ندو سؤال، اين

از طالق موجب کاهش طالق  يريشگيپ يگرفت که بسته آموزش

 تأثيرن يپس از آموزش شده و ا، ن در گروه مداخلهيزوج يعاطف
 ماندگار بوده است.

  
  گيرينتيجهبحث و 

حور حول م، گوناگون يهاطهيحمطالعه عملکرد خانواده در 
ر باز مورد توجه کارشناسان جامعه ين از ديزوج يعني، گران آنيباز

ت سالمت خانواده و يقرار گرفته است. اهم يو روانشناس يشناس
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 اراي کشتي نرگس ،مهداد علي ،خويي احمدي شاهپور
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1397، مرداد 106، شماره پنجم، پی در پی شانزدهمدوره  342

 يضام فيت و تحکين و فرزندان در تقويان زوجيسالم م يجاد روابطيا
  .)١٠(است ياتيار مؤثر و حين نهاد بسيا يعاطف

 يعاطف يفضا يمن سازيا يکه بتواند در راستا يديهرتمه
ز به سمت يجامعه را ن يفضا زمانهم توانديمخانواده گام بردارد 

 دتوانيمکه  ييهاکانالاز  يکياست  يهيسالمت رهنمون گردد. بد
ن هدف کمک کننده باشد از رهگذر انجام مطالعات يبه ا يابيدر دست

 ين بسته آموزشيهدف تدوق حاضر با ين اساس تحقياست. بر ا يعلم
و  يآن بر طالق عاطف ين اثربخشيياز طالق و تع يريشگيپ

ه انجام يشهر اروم وپرورشآموزشهمسران درکارمندان  يرضامند
ن يو تدو هيحاضر بعد از ته يبسته آموزش ياثربخش ازآنجاکهرفت. يپذ
لذا ، ن پژوهش مورد آزمون قرار گرفته استين بار دراياول يبرا
ات قياز تحق يبه برخ روازاينست. يآن مترتب ن يبرا يانهيشيپ

  .گردديممشابه و همسو اشاره 
سته آموزش ب تأثيرزان يبر م يق مبنيدر رابطه با سؤال اول تحق 

بود  ج نشانگرآنينتا، همسران يزان رضامندياز طالق بر م يريشگيپ
ش دهد يرا افزا يزان رضامنديکه آموزش بسته توانسته است م

)٠١/٠p>مينو )٢٢() ١٣٨٧پور (ق ساسان يج تحقيافته با نتاين ي). ا ،
، )٢٤()١٣٩١ف زاده (يميري و شر، )٢٣()١٣٨٩و رضابخش ( ييثنا

 يعيان و رفينيام، يفاطم، پروين، )٢٥()١٣٩٢يونسي (مقصودزاده و 
 ٢و کارسون )١٧()٢٠٠٩( ١و استافورد كالين، )٥()١٣٩٣( يوردجان

ز ين مطالعات نيدارد. در ا يهماهنگ )١٨()٢٠١٠( و همکاران
 يبر مهارت آموز ديتأککه عمدتاً  يمختلف آموزش يالگوها ياثربخش
  .اندافتهيدست  يج مثبتيقرار گرفته و به نتا يابيمورد ارز اندداشته

است و  ياتيح يامر ييزناشو يصوص رضا مندمطالعات در خ
 يو چگونگ يين مطالعات در خصوص چرايا يت اجتماعياهم
ده از عوامل يچيپ يامحدودهاست که  يت ازدواج امريفيرات کييتغ

 يرين عوامل و بکارگي. اکتساب دانش در مورد ا)٢٦(اندليدخدر آن 
. رددگ يف همسران تلقياز تکال يبخش توانديم يزوج يآن در زندگ

 توانيمبرشمرده  يشواهد پژوهش يافته  و بر مبناين ين اييلذا  درتب
ه ب يابيبا هدف دست هاازدواجاصوأل اغلب ، ن استدالل کرد کهيچن

از رفتارها و  يبرخ ازآنجاکه. رديگيمصورت  يسعادت و خوشبخت
از فقدان دانش و برگرفته از  متأثرکه همسران دارند  ييباورها
ق آموزش ياز طر هاآناصالح ، است ياشهيکلغلط و  يسنتها

ن را در ينه ساز تنشها را کاهش داده و زوجيعوامل زم توانديم
از دو  توانيمن رابطه يو تفاهم قرار دهد. در ا ياز همدل يبستر

ز بهره ين يريشگيدر علم پ ٤و عوامل خطر ٣مفهوم عوامل محافظ
 يهانظامافراد و دارد که به  يجست. عوامل محافظ اشاره به موارد

                                                             
1 - Kline & Stanford 

2 -Carson 

که  يزيمخاطره آم يتا در برابر رشد رفتارها کننديمکمک  تربزرگ
 تيجاد کنند. تقويت ايمصون، ب شونديمنجر به آس تواننديم

ت يتقو، منيا يآموزش ارتباط جنس، ين فرديب يهامهارت
د و بهبو گيريتصميمبهبود ، سرگرم کننده و سالم يهافعاليت
از مداخالت عمدتاً  ييمثالها يسالمت ياهمراقبتبه  يدسترس
بمنزله قطب مخالف عوامل خطر  يکه به نوع باشديم يآموزش

ن قادر شدند بواسطه حضور يق زوجين تحقي. در اگردديممحسوب 
م يروابط خود و تنظ يبه تعمق در باره چگونگ يدر جلسات آموزش

 يگکه نسبت به خود و زند يديمجدد آن بپردازند و با نگرش جد
ر با همسر خود برقرا يسازنده و انسان يروابط، دا نمودنديپ ييزناشو
استفاده کنند و  يو انسان پذيرانعطافو  ياز قواعد منطق، سازند

ه با ن در رابطيد را تجربه کنند. همچنيمستحکم و توأم با ام يونديپ
الق از ط يريشگيبسته پ ياثربخشزان يم يدوم پژوهش مبن سؤال

 يشين عنصر در گروه آزماياز کاهش ا يج حاکينتا يبر طالق عاطف
ادعا  وانتيمافته ين ين ايينسبت به گروه کنترل بوده است. در تب

 انتويمدارد که ازجمله   يعلل مختلف يطالق عاطف اصوالًنمود که 
 اختالف در، يو مال يمشکالت اقتصاد، ش از حديبه کار واشتغال ب

 يمتفاوت فرهنگ يهانهيزماشتن د، يو جنس يينه مسائل زناشويزم
متفاوت و عدم توافق بر سر نحوه  يهايسرگرمداشتن ، يتيو ترب

مانند  يتيشخص يهايژگيو يگذران اوقات فراغت و برخ
، هايطلبتنوع ، يغرور و لجباز، ها ياده خواهيز، هايخودخواه

. روند رو به رشد )٢٧(ن اشاره نمودييپا نفسعزتاعتماد به نفس و 
 يژه در شهرهاينخست و بو يهاسالبخصوص در  يآمار طالق قانون

همسران  يتيو نارضا يينشان از وجود رابطه مخدوش زناشو، بزرگ
ج ينتا، هين فرضي. در رابطه با ا)١٦(دارد ياز استمرار رابطه همسر

 از طالق يريشگيپ ياست که بسته آموزش يق حاضر حاکيتحق
را کاهش دهد. در ارتباط با  يان طالق عاطفزيتوانسته است م

 ، افتهيقات انجام يج پژوهش حاضر با تحقينتا  ييا ناهمسوي ييهمسو
ه اکثر ک دهديمن مطالعه نشان يهم راستا با ا ينه مطالعاتيشيمرور پ

  بوده است.  يو همبستگ يفياز نوع توص هاآن
در ، ادعا کرد توانيمافته ين ين اييدر تب، نيرغم ايعل
 ،مشهود است ين نشانگان طالق عاطفين زوجيکه ب ييهاخانواده

حل ، نقش يفايخانواده در ابعاد مختلف آن همچون ا يکارکردها
و  يارتباطات و تعامالت کالم، يعاطف يزش و همراهيآم، مسئله

ن را يزوج تنهانهن معضل يو ا رديگينمصورت  يبه درست يرکالميغ
ز در معرض يخانواده را ن ير اعضايسا بلکه، دينمايمر چالش يدرگ

نقش مدرسه و انتقال  ستيبايم. آنجا که خانواده دهديمخطر قرار 

3 -Protective Factors 

4 -Risk Factors 
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ک يرسمأ در نقش ، رديو هنجارها را برعهده گ هاارزشدهنده 
ن ي. بر ا)٢٨(شوديمت الزم ظاهر يت و فاقد کفايصالح يسازمان ب

ه علل و ب عمدتاًز ياز طالق ن يريشگيبسته پ يمحتوا ازآنجاکهمبنا 
 يم آموزشيف کننده استحکام خانواده پرداخته و مفاهيعوامل تضع

خانواده  يهاچالشت يريو نحوه مد يريشگيپ يتاز در راسيآن ن
 يشياستدالل کرد که گروه آزما توانيملذا  ، شده است يکر بنديپ

اشند توانسته ب ييو زناشو يفرد يم در زندگين مفاهيا يريبا بکارگ
 يؤثرمد وسازنده گام ين و ارتقا روابط مفيماب يت تعارضات فيريبا مد

 يبرداشته و به تبع آن طالق عاطف  استحکام خانواده يرا در راستا
 کردياز رو توانيم، افتهين هر دو ييتب يرا کاهش دهند. درکل برا

ن يد. در ايطلب ياريز ين ٥يرفتار – يشناخت يوآموزش يدرمان
ند کسب دانش و اصالح شناخت و يق فرايکرد افراد از طريرو

وابط ر، ندباشيمکه با آن روبرو  يرفتارخود در مورد مسائل و مشکالت
  . بخشنديمبهبود  خود را يو اجتماع يخانوادگ، يفرد

 ييهامحدوديتر مطالعات از يز همچون سايق نين تحقيا
ف يط ينکه پژوهش حاضررويبا توجه به اازجمله: برخوردار بود 

م يرفته لذا در تعميه صورت پذياز کارمندان در شهر اروم يخاص
اط يست جانب احتيبا يگرميد و جوامع هافيطر يآن به سا يهاافتهي

 يوزشبسته آم ياثربخشت به يبا عنا شوديمشنهاد يت نمود. پيرا رعا
آن در مراکز  ياز محتوا، از طالق در دو مؤلفه مورد مطالعه يريشگيپ

  نفع استفاده گردد.يذ ير نهادهايمشاوره و طالق و سا
  

  تشکر و قدرداني
دررشته  يان نامه مقطع دکترين مقاله برگرفته از پايا

ن مراتب سپاس و يله محققين وسياست. بد يعموم يروانشناس
ه يشهرستان اروم وپرورشآموزشخود را از کارمندان اداره  يقدردان

 يسپاسگزار يدر کارگاه آموزش مشارکتشانحضور فعال و  دليلبه
  .ندينمايم

  
References: 
1. Edalati A, &Redzuan, M. Perception of women 

towards family values and their marital 

satisfaction. J Am Sci 2010;6(4): 132-7. 

2. Mirmohamadsadegi M. Pre-marriage education: 

Tehran: publisher honar- e- abi; 2013. (Persian) 

3. Noori A. the factors of weakening of solidity of 

family. J Tahoora 2012;4(7): 87-114. (Persian) 

4. Kameli M. Descriptive study of effective causes of 

divorce in Iran regarding to existing documents and 

statics. J Sci Disciplinary 2012;9(3): 181-98 

(Persian) 

5. Parvin N FA, aminian F, rafieivardjaniL. 

Effectiveness of life skills education on marital 

satisfaction status of female nurse occupying in 

hajar hospital Shahrekord city- a clinical trial. J 

Clin Nurs Midw 2014;3(1): 37-46. (Persian) 

6. Saatchi M kK, Asgarian M. Psychological tests: 

Tehran: virayesh Publisher; 2009. (Persian) 

7. Goldenberg H, Goldenberg I. Family therapy. An 

overview: Cengage learning; 2012. 

8. Funk JL, Rogge RD. Testing the ruler with item 

response theory: increasing precision of 

                                                             
5 -Cognitive- Behavior 

measurement for relationship satisfaction with the 

Couples Satisfaction Index. J Fam Psychol 

2007;21(4): 572. 

9. Afrooz Gh. Family psychology-Superior married 

couple. 9th ed. Tehran: Institute of parents and 

educators; 2006. (Persian) 

10. Jalali I, Ahadi H, Kiamanesh A. The Effectiveness 

of Family Training Based on Olson Approach for 

Family Adaptation and Cohesion. 2016. (Persian) 

11. Kelly JB. Divorce: Causes and Consequences‐By 

Alison Clarke‐Stewart and Cornelia Brentano. 

Family Court Review. 2007;45(2): 341-4. 

12 Bastani S, Golzari M, roshani Sh. Results of 

flectional divorce and confronting strategy. J Stud 

Soc Problem 2011;1(3): 1-20. (Persian) 

13. Mohammadi Z. study of social pathology of 

women in decade of 1991-2001. Tehran: general 

relations of cultural- social of women; 2004 

(Persian) 

14. Yazdani A, Hagigatian M. Keshavarz H. Analysis of 

life quality of women who were involved 

emotional divorce. J Soc Cultural Strategy 2012; 

2(6);159-85. (Persian) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             9 / 11

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-3479-fa.html


 اراي کشتي نرگس ،مهداد علي ،خويي احمدي شاهپور
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1397، مرداد 106، شماره پنجم، پی در پی شانزدهمدوره  344

15. Momeni Kh, azizyanfard S. Prediction of Violence 

Dimentions upon Coping Strategies in Women of 

Domestic Violence Victim. Family Pathology, 

Counseling & Enrichment Journal. 2016;1(2): 34-

45(Persian). 

16. Saadat L, Zeinali A. THE EFFECT OF FAMILY 

LIFE EDUCATION ON MARITAL 

SATISFACTION AMONG BEHZISTI 

EMPLOYEES. URMIA MEDICAL JOURNAL. 

2016;27(9): 744-52(Persian). 

17. Kline SL, Stafford L. A comparison of interaction 

rules and interaction frequency in relationship to 

marital quality. Communication Reports. 

2004;17(1): 11-26. 

18. Carson JW, Carson KM, Gil KM, Baucom DH. 

Mindfulness-based relationship enhancement. 

Behavior therapy. 2004;35(3): 471-94. 

19. Organization TW. Prevention assistance of 

Welfare organization, family life education. 2014. 

(Persian) 

20. ZareNeyestanak M, Gholamali Lavasani M, 

Afrooz G. The Relationship between Maternal 

Biosocial Determinants and Infant Birth Weight. 

Journal of Midwifery and Reproductive Health. 

2017;5(3): 935-41. 

21. Mami SH, Asgari M, editor Role Of self-

distinctiveness and attachment style in prediction 

of emotional divorce Congress of pathology of 

divorce phenomenon; 2003. (Persian) 

22. Sasanpoor M. Investigation effectiveness of 

cognitive behavioral training on marital conflict. 

Third National Congress of Family Pathology 

Tehran: University of Shahid Beheshti; 2010. 

(Persian) 

23. Minoo F Sanaz Z, Rezabakhsh. Effectiveness of 

assertiveness training on marital satisfaction of 

women students 2010. (Persian) 

24. Miri M, Sharifzadeh GR. Evaluating the impact of 

relationship enrichment education on marital 

satisfaction of primary school female teachers in 

Birjand, 2012. Modern Care J 2014; 11(3)177-85. 

(Persian) 

25. Magsudzade M YJ. Effectiveness of religious 

affairs training on couples marital satisfaction-

methods and models 2012;3(13): 61-74. (Persian) 

26. Bradbury TN, Fincham FD, Beach SR. Research 

on the nature and determinants of marital 

satisfaction: A decade in review. J Marriage Fam 

2000;62(4): 964-80. 

27. Moosavi S. Making clears of dimensions of 

emotional divorce in Iranian families. J Shieh 

Women 2012;9(29): 71-97. (Persian) 

28. Buss D, Shackelford T. How To Save A Marriage: 

Different Gender Strategies To Save Relationship. 

J Person Soc Psychol 2005;72(2).

   

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                            10 / 11

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-3479-fa.html


 The J Urmia Nurs Midwifery Fac, Vol 16(5), August, 2018 
  

  تاري و مامایی ارومیهمجله دانشکده پرس    1397، مرداد 106، شماره پنجم، پی در پی شانزدهمدوره  345

Original Article 

DEVELOPING OF PREVENTION OF DIVORCE TRAINING 
PACKAGE AND DETERMINATION OF ITS EFFECTIVENESS ON 

MARITAL SATISFACTION AND EMOTIONAL DIVORCE ON 
EMPLOYEES OF EDUCATION ORGANIZATION OF URMIA CITY 

 
ShahpoorAhmadikhoei1, Ali Mehdad2, NargessKeshtiAraye3 

 
Received: 03 Apr, 2018; Accepted: 26 June, 2018 

Abstract 
Background & Aim: Family is a fundamental structure in a society that its health causes 
health of society. Family education is an approach for acquiring to this aim. Due to this 
purpose the main purpose of this research was to study the effectiveness of Prevention of 
Divorce Training Package on marital satisfaction and emotional divorce on couples. 
Materials & Methods: The purpose of this research was developing of prevention of 
divorce training package and determination of its effectiveness on satisfaction and 
emotional divorce on employees of education organization of Urmia city. The method was 
qualitative - quantitative. Research environment of qualitative part was couples who were 
applicant for divorce. They were interviewed by Narrative inquiry and based on this 
interviews, the package was developed. In quantitative part of the research the population 
was employees of Urmia education organization (452person) and the method was quasi-
experimental (pretest-posttest and control group) and the sample includes 60 married male 
and female (experimental group- 30 persons) (control group -30 persons) who was selected 
by convenience sampling method and assigned randomly in experimental and control 
groups. Dependent variables of the study were marital satisfaction and emotional divorce. 
Research instruments were afrooz marital satisfaction (2010) and gottman emotional divorce 
(1988) questionnaires which completed by both groups. Intervention was conducted on 
experimental group but control group received no intervention. After two month each 
groups followed again. The data were analyzed by using repeated measurement variance 
analyses in SPSS 24. 
Results: The results showed that training of the package could increase marital satisfaction 
and decrease emotional divorce in experimental group. However, there was no significant 
difference in the control group after the intervention (p>0/05). 
Conclusions: Based on research results, it was suggested for the Iranian family court, 
marriage and family counseling centers and family training centers to implement this 
package in their training program. 
Keywords: Prevention of Divorce Training Package, emotional divorce, marital satisfaction. 
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