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Abstract  
In recent years, with the increase in divorce, the plan of obligatory divorce counseling 
implemented by the judiciary and in cooperation with the Welfare Organization to reduce the 
divorce rate. However, the effectiveness of these counseling has not been as expected. The 
current study aimed to develop an instructive package for counselors to increase the statistics of 
divorce applicants’ compromise based on the pathology of divorce counseling in a mixed 
manner. In the qualitative section, phenomenological strategies used and semi-experimental 
design used in the quantitative section. The population in the qualitative section for the 
pathology of divorce counseling was 15 counselors implementing the obligatory divorce-
counseling project in the Zanjan province. After nine interviews with them, a saturation of 
categories obtained. Research compiled for an educational package was divorce experts that 
after eight interviews with them, a saturation of categories obtained. Data analysis using 
MAXQDA software showed that divorce counseling faced seven serious problems: “weakness in 
diagnostic interviews, family therapy, couple therapy, treatment of difficult clients, sex therapy, 
emotion management and motivational interviews, and marital infidelity.” The results from 
repeated – measures ANOVA showed that the instructive package developed empowered 
counselors and the compromise between divorce applicants increased significantly. It is 
concluded that counselors’ lack of professional and scientific information affects the divorce 
counseling process, the Designed-training package can repair these injuries and the Welfare 
organization-training counselors according to this package can take actions to empower 
counselors. 

Keywords: counseling pathology, empowering, Compromise, divorce counseling, training 
package 
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Introduction 

In recent years, the divorce rate in the country has been increasing ( Iranian Civil 

Registration Organization, 2019). To strengthen the family and reduce the divorce rate, 

from 2018, the obligatory divorce counseling plan has been implemented by the 

judiciary and with the cooperation of the Welfare Organization for divorce applicants, 

one of the main goals of which is to create a compromise. Nonetheless, assessments 

show that divorce counselors’ performance in this area is not satisfactory. According to 

welfare statistics, the compromise rate among divorce applicants who attended 

counseling sessions in Zanjan province was 4.97%. The main factor of the low level of 

compromise is a weakness in the efficiency and capability of counselors (Raheb, 

Latifian, & Pasha Sharifi, 2017, and Khaki, Farahbakhsh, Motamedi, Esmaili & Salimi 

Bajestani, 2017) which shows that divorce counseling faces serious problems and 

challenges and counselors need training and empowerment. Consequently, the current 

study was conducted to develop an educational package for empowering divorce 

counselors based on the pathology of divorce counseling and evaluating its effectiveness 

in counselors' performance in creating compromise in divorce applicants . 

Methodology 

The method of the present study was mixed (qualitative-quantitative). The pathology of 

divorce counseling with a qualitative approach and phenomenological strategy was 

performed on 9 counselors implementing the obligatory divorce counseling project. To 

compile an instructive package with 8 experts and professors in the field of divorce 

counseling, a structured interview was conducted and the package was trained to all 

consultants in the obligatory counseling plan in the province and evaluating its 

effectiveness was done using the frequent measurements plan and comparisons of the 

compromise ratio created by these counselors to all divorce applicants referred to them 

were performed three months before and three months after the training.  

 

 

 

https://www.sabteahval.ir/
https://www.sabteahval.ir/
http://socialworkmag.ir/article-1-354-fa.html
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Results and discussion 

Table 1. 

 The main category, initial codes, and semantic units related to the pathology of divorce 

counseling 

The main category Initial codes Frequency of semantic units 

Weak professional information 

and training needs 

Weakness in diagnosis 6 

Couples therapy 8 

Family Therapy 6 

Sex therapy 15 

Difficult clients 15 

Emotion management and 

motivational interviewing 
16 

Treatment of marital infidelity 30 

 

According to the identified problems, the instructive package was developed in the form 

of 7 workshops with appropriate objectives, content, and evaluation methods. 

 

Table 2. 

 Descriptive information and results of one-way analysis of variance (ANOVA) with 

repeated measures related to the ratio of compromise to the total number of divorce 

applicants referred to counselors 

Measurement Count Mean SD 
Min. 

score 

Max. 

score 

Wilks's 

lambda 
F 

Significance 

level 

Effect 

size 

Pre-test 1 15 4.11 1.10 2.8 6.3 

0.014 55.361 0.001 0.986 

Pre-test 2 15 5.62 0.96 4.3 7.1 

Pre-test 3 15 5.20 1.004 3.9 6.9 

Post-test 1 15 15.05 3.40 8.4 20 

Post-test 2 15 16.57 3.37 14.5 25 

Post-test 3 15 18.56 3.29 11.9 23 

 

Comparing the effectiveness of the instructive package in the performance of consultants 

in creating compromise was significant at the level of p <0.001 with an effect size of 0.986. 

A comparison of means showed that the compromise created in the post-tests was higher. 

 



   همکارانو  بیگدلی                                                                                                                           240

 1399(. بهار و تابستان 29درمانی خانواده، دوره دهم. شماره اول )پیاپی مشاوره و روان

 

Conclusion  

According to the results of the current study, the co-counselors of the obligatory divorce 

counseling plan are weak in the central category of professional information and need 

training in the fields of diagnosis, couple therapy, family therapy, sex therapy, treatment of 

difficult clients, marital infidelity, emotion management, and motivational interview. Lack of 

knowledge and skills in these areas in counselors creates feelings of weakness, inability, and 

confusion. These factors, along with the small number of counseling sessions and the low 

motivation of clients to cooperate, severely affect the performance of counselors. Identifying 

areas of problems and training accordingly will increase the capacity and consequently the 

success of consultants. Knowledge and skills provide a good basis and direction for clients, 

which increases their ability to achieve positive results (Gibson and Michel, 2017). It is 

assumed that counselors can be successful in their work when they have passed the 

appropriate training programs and training programs will be successful when they are 

planned based on the training needs of counselors (Alikhani, 2019). According to another 

finding of the present study, providing the necessary training in the form of a package 

increased the ability of consultants and this ability went beyond the level of knowledge and 

was reflected in their skills and performance in solving clients' problems and creating 

compromises. The best result that training can achieve is an increase in performance ability 

(Eskandari & Mirakbari, 2019; Baird & Wang, 2010). If the performance of the individual 

and the organization is improved and the quality of the services provided is improved, there 

is more empowerment in the forces of that organization (Tindowen, 2019). Accordingly, 

improving the performance of counselors and creating more compromise between divorce 

applicants indicates their empowerment. 
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 پایۀ برن طالق سازی مشاوری توانگر ۀدستنامو ارزیابی اثربخشی  آوری فراهم

 طالق کنندگاندرخواستهای طالق در سازش  شناسی مشاورهآسیب
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  .تهران، ایران ،دکترای رشته مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائی الیاس بیگدلی

 کیومرث فرحبخش 
kiiumars@yahoo.com 

 )نویسنده مسئول(.   تهران، ایران ر گروه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائی،دانشیا

 .تهران، ایران ،دانشیار گروه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائی حسین سلیمی بجستانی

 .تهران، ایران ،شناسی دانشگاه عالمه طباطبائیدانشیار گروه روان عبداهلل معتمدی

 .، ایرانزنجانشناسی دانشگاه زنجان، دانشیار گروه روان طاهره الهی

 

 چکیده 

های اخیر طرح مشاوره طالق اجباری از سوی دادگستری و باا منفی بسیار آن، در سال پیامدهایبا افزایش طالق و 

 میااندر افازایش سااز   هامشاورهاثربخشی  ولی ؛شودطالق اجرا می ترازهمکاری سازمان بهزیستی برای کاهش 

ی آموزشای بساته آوری فاراهمحاضر باا هاد   پژوهش. طالق در حد انتظار نبوده است کنندهدرخواستزوجین 

های طاالق شناسی مشاورهآسیب ٔ  پایه برطالق  کنندگاندرخواستدر راستای افزایش آمار ساز   مشاورینبرای 

 آزمایشای نیماهح پدیدارشناسی و در بخش کمی از طار راهبردبه صورت آمیخته انجام گرفت. در بخش کیفی از 

مجری طرح مشااوره  مشاور 15های طالق، شناسی مشاورهاستفاده شد. جامعه پژوهش در بخش کیفی برای آسیب

ها حاصل شد. نمونه پژوهش بارای تادوین مصاحبه اشباع مقوله 9طالق اجباری در استان زنجان بودند که پس از 

هاا باا ها حاصل شاد. تلییال دادهمصاحبه اشباع مقوله 8 از پسی آموزشی متخصصان حوزه طالق بودند که بسته

-ضعف در مصااحبه تشخیصای، خاانواده»های طالق با هفت آسیب جدی نشان داد که مشاوره maxqda افزارنرم

خیانات  و دیریت هیجاناات و مصااحبه انگیزشایتراپای، مادرمانی، درمان مراجعاان دشاوار، ساکسدرمانی، زوج

 شادهتدویننشان داد بسته آموزشی  چندبارهگیری با اندازه طرفهیکایج تلییل واریانس مواجه بودند. نت« زناشویی

معنااداری  گوناه باهطاالق  کنندگاندرخواست میانرا توانمند نمود و ساز   مشاورینها این آسیب زدایشبرای 

ایناد مشااوره طاالق را ، فرمشاورینای و عیمی توان نتیجه گرفت ضعف اطالعات حرفهبنابراین می ؛افزایش یافت

هاسات و بهزیساتی باا آماوز  ایان آسایب زدایاششده قاادر باه دهد بسته آموزشی طراحیتلت تاثیر قرارمی

  .اقدام نماید مشاورینتواند در توانمندسازی طبق این بسته آموزشی می مشاورین

 ی طالقآسیب شناسی مشاوره، بسته آموزشی، توانمندسازی، ساز ، مشاوره کلید واژگان:  
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 مقدمه

 افرراد ی طالق، سازگاریتجربه .کندید میآسیبی است که نهاد خانواده را تهد ترینمهمترین و طالق شایع

 عملكرد کاهش باعث و داده قرار تأثیر تحت هیجانی و اجتماعی جسمانی، ،شناختیروان ابعاد تمام در را

تررین و برررر. یكری از مناس(Yoosefi, Karimipour & Azizi, 2017)شرود مری خرانواده اعضرای ناکارآمردی و

ها برای پیشگیری از فروپاشری خرانواده و پیامردهای نراگوار و نرامآلوا آن ارامره خردما  ترین روشعلمی

اخیر دادگستری با همكراری اداره بهییسرتی در یر   هایدر سالدر قالب مشاوره طالق است.  شناختیروان

آن، دریافت مشاوره طالق را برای متقاضیان طرالق اجبراری طرح جدید برای کاهش طالق و عوارض منفی 

نموده است. در این فرایند زوجین ناراضی از زندگی مشترک با مراجعه به دادگستری متقاضی انحرالل عقرد 

دهد. های طالق به بهییستی ارجاع میرا جهت دریافت مشاوره هاآنشوند. دادگستری در گام اول نكاح می

مشاوره  هایفنها و رویكردها، نظریه کارگیریبهجلسه با  در پنجار بهییستی نیی حداقل طالق همك مشاورین

 ود. علیررمم اینكرهرشر دهنرد ترا برین زوجرین سرازش ایجراد، خدما  مشاوره طالق ارامره مریدرمانیروانو 

میرل بره ای را در حل تعارضا  زناشرویی، کراهش مشاوره هایفنها و های متعددی اثربخشی نظریهپژوهش

 & Ebrahimi, 2018; Ahi, Mansourie)انرررد نمررروده تامیرررد طرررالق و افررریایش مبرررالحه برررین زوجرررین

Tavanaeia,2019Ahmadi, Maredpoor& Mahmoodi, 2019;Hasani,Ghafari, Abolghasemi & Taklavi, 2019; 

Chang and Nylund, 2013)  نسبت ازدواج  کهطوریبههستیم ش روزافیون آمار طالق در ایران شاهد افیایباز

 درو  2/4بره  1394 سرال دررسید و ایرن رونرد افیایشری  1388 سال در 1/7به  1383 سالدر  8/9به طالق از 

 1392در سال  2/7، به 1383در سال  13. در استان زنجان هم نسبت ازدواج به طالق از رسید 3به  1398 سال

 Iranian Registration) اسرتازدواج یكی منجر به طالق شرده  3رسید یعنی از هر  1398در سال  3اً به و نهایت

Organization, 2019های بسیاری را برای مسئولین امر و مردم ایجاد کررده اسرت و (. این آمار و ارقام نگرانی

بررای کراهش طرالق در  شردهطراحیهرای سرترش طرالق  بخشری از ناکارآمردی برنامرهدر بررسی دالیل گ

 دانند. می مشاوریناخیر را مربوط به عملكرد  هایسال

های طرالق اثررا  و پیامردهای م برت فراوانری از قبیرل طالق در مشاوره مشاورینعلیرمم اینكه عملكرد 

ل درست با فرزندان و همسر پس از طرالق، کسرب گیری صحیح، تعامآموزش تنظیم هیجانا ، نحوه تبمیم

، پیشگیری و یرا پذیریمسئولیتبینش به خآاهای خود، کاهش انحرافا  اجتماعی، افیایش استقالل فكری، 

 ,asayesh, Farahbakhsh) کاهش احساس پوچی، گناه و خودکشی، تفكرا  منفی و افسردگی را در برردارد

https://dx.doi.org/10.22051/psy.2017.13474.1319
http://jzvj.miau.ac.ir/article_2752.html
https://doi.org/10.22067/ijap.v8i2.62597
https://doi.org/10.22067/ijap.v8i2.62597
http://jpmm.miau.ac.ir/article_3605.html
https://psychologyj.tabrizu.ac.ir/article_9110.html
doi:%2010.1521/jsyt.2013.32.2.72
https://www.sabteahval.ir/Home
https://www.sabteahval.ir/Home
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/00483481011064154/full/html
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Salimi Bajestani & Delavar,2018؛ Nikkhah Delshad & Asayesh, 2019 های دادگستری در ارزیابی آنچه( اما

در متقاضریان طرالق اسرت کره  ایجادشدهشود مییان سازش می تأکیدطالق  مشاورینو بهییستی از عملكرد 

های طالق در  مییان سازش بین متقاضیان طالق ارجاعی به مشاوره کهطوریبهنیست.  بخشرضایتوضعیت 

ی هادرصد بوده است. نتایج پژوهش 97/4)اردیبهشت، خرداد و تیر( در استان زنجان  1398های اول سال ماه

2017)(Raheb, Latifian, & Pasha Sharifi   و  Salimi Bajestani, moatamedi, esmaili & Farahbakhshkhaki, 

از بُعد ایجاد سازش برآیند مآلوبی ندارند و بخش مهم  شدهارامهای دهند که خدما  مشاورهنشان می 2017)(

 در حل مشكال  متقاضیان طالق است. مشاوریناین عدم کارایی، مربوط به فرایند مشاوره و عدم توانمندی 

هایی جدید و حادی از قبیرل وابسرتگی دوسرویه زن و شروهر بره پردر و طالق با چالش مشاورینالبته امروزه 

اش، تلقی خانه پدری همچون پناهگاهی بررای هنگرام سرتیی، مسئول انگاشتن همسر برای رفتار خانواده مادر،

نجا  از تنگنای اقتبادی، هدف از حضور در مشراوره تبردیو و  م ابهبهطرد و قهر، پذیرش ارزش ازدواج 

از مشراور،  منآقریمیرو  میرواقعریحمایت از نگرش خود و مجاا کردن همسر به تبعیرت از آن، انتظرارا  

گیری مراجعه به مشاوره در آخرین مرحله، انتظار معجیه از مشاور برای تغییر اوضاع خود، تغییر مرکی تبمیم

تمرام  سازیفاشها برای حل مشكل، زیاد مشكال  زناشویی، ادعای رفتن تمام راه و تنوعدر خانواده، حجم 

افیایش خیانت زناشرویی بره اشركال متنروع و پیچیرده، اسرار و مسامل خانوادگی در فضای مجازی و واقعی، 

؛ Sadoughi, Salahyan,& Nasrolahi, 2019؛ Yoosefi, 2019شردن اعتقرادا  مرذهبی، فقردان انگیریه ) رنر کم

DeLongis & Zwicker, 2017 ؛Payne, 2018  مرراجعین( و اجبراری برودن مشراوره طرالق و ایجراد مقاومرت در 

بریده و تنها راه نجا  زندگی خود  جاهمهدهد از ع میی که دادگستری ارجامراجعینبنابراین  ؛مواجه هستند

عادی مشكال  دشوارتر، حادتر  مراجعینو نسبت به  قبل تبمیم به طالق گرفته هامد دانند. از را طالق می

هرای مشراوره هرا و چرالشباید انجام گیرد یكی آسریب کار دوتری دارند. در مواجهه با این مسامل و پیچیده

پیشنهادها و برنامه عملری  شدهشناساییهای شناسایی شود و دیگری برای رفع و کاهش آسیب طالق اجباری

 طالق اقدام شود.  مشاورینارامه شود مخبوصاً باید در راستای توانمندسازی 

گیری برای خودشناسی، ارضای درست نیازها، تبمیم مراجعیندر زمینه کم  به  مشاورینتوانمندسازی 

( و اثربخشی جلسا   Shafiabadi, 2016) دارددر موفقیت و رضایت آنان اهمیت بسیایی  موقعبهمناسب و 

های آموزش رسمی دوره برای توانمند شدن. باید مشاورین   (Shallcross, 2011) کنددرمان را تضمین می

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/00483481011064154/full/html
https://www.civilica.com/Paper-CIPSA07-CIPSA07_191.html
http://socialworkmag.ir/article-1-354-fa.html
doi:%2010.22054/qccpc.2017.21328.1504
doi:%2010.22054/qccpc.2017.21328.1504
http://fpcej.ir/article-۱-۲۳۴-fa.html
doi:%2010.22055/jac.2019.29629.1677
http://dx.doi.org/10.1016/j.copsyc.2016.11.003
https://www.gisoom.com/book/11462153
https://www.gisoom.com/book/11231327
https://ct.counseling.org/2011/01
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های های عملی تحت نظار  را گذرانده و در حیآهآموزشی و فعالیت هایکارگاهتخببی، کارآموزی و 

تغییر رفتار، مآالعه عمیو داشته و دانش الزم را کسب نموده و از  هایروش، رشد انسان و شناسیروان

 مشاورینعملكرد مآلوا  درواقع(.  Cormier, 2016 ) Hackney &برخوردار باشندها ای از توانمندیمجموعه

(. پایه و اساس توانمندسازی، Goldenberg & Goldenberg, 2013) هاستآنوابسته به مییان توانمندی 

احساس  دیررطورجبهو  وضوحبه خألهای طالق، این که در زمینه مشاورهو آموزش است  شناسیآسیب

دنیای  باوجوداینكهو  شدهتبدیلهای مآرح در مشاوره شود. امروزه ارامه مشاوره طالق به یكی از حوزهمی

سوم خاص خود است اما رویكردهایی که برای کار با زوجین ، دارای قواعد، زبان و رفردمنحبربهزوجین 

های فردی در مشاوره طالق که در اصل از درمان شدهاستفادهمحدود است. اک ر رویكردهای  گرفتهشكل

طالق دانش، تخبص و  مشاوریناست مستلیم آن است که  شدهاقتباسبرای کار با زوجین متقاضی طالق 

 هامهار و  هافنفردی و هم درمان زوجی داشته باشد و توانایی ترکیب و خلو مهار  بیشتری هم در درمان 

ها، یادگیری و آموزش است در مشاوره طالق را داشته باشند. شرط اول و اساسی کسب این توانمندی

(Sodani, Karimi, Shiralini, 2017 )همكار طرح مشاوره طالق دادگستری و  مشاورینرسد می اما به نظر ؛

های پراکنده و بر اساس آموخته بعدیت  صور بهبهییستی از آموزش علمی و منسجمی برخوردار نبوده و 

 ,khaki, Farahbakhsh, moatamedi, esmaili & Salimi Bajestani) ندارددهند که اثربخشی الزم را مشاوره می

ای طالق از توانمندی و صالحیت حرفه مشاورین کرد کهمآرح  گونهاینشاید بتوان  دیگرعبار به(   2017

روز درمان مسامل  و دربا مسامل پیچیده متقاضیان طالق آشنایی کافی ندارند  یا والزم برخوردار نیستند 

های جدی مواجه بوده و نیازمند توانمندسازی های طالق با آسیبمسلط نیستند به همین دلیل مشاوره

شناسی است. بحث آسیب شناسیآسیباست. گام اول توانمندسازی نیی مستلیم مآالعه علمی و  مشاورین

را محقو کرده و موفو  شود که نتواند کارکردهای مورد انتظارزمانی برای ی  نهاد و سیستم برجسته می

اخالل و ضعف در  ایجادکننده، عوامل شناسیآسیبعمل کند و یا در آستانه انحالل قرار گیرد. در 

رییی الزم شود تا برنامهساز شكست و عدم موفقیت و یا کارایی پایین بررسی میکارکردها، عناصر زمینه

و علمی جهت شناسایی،  سامانمندرا مآالعه  اسیشنآسیبتوان می روازاینبه عمل آید.  آسیب زداییبرای 

در کارکرد ی  سیستم )سازمان(  هاآنها، مشكال  و اختالال  و اثرا  سوء یابی عارضهبندی و ریشهطبقه

 هاآنهای کاربردی برای رفع از طریو تعامل نگاه از بیرون با نگاه از درون و تهیه و تدوین محتوا و برنامه

های طالق یعنی شناسایی و بررسی مشاوره شناسیآسیببر این اساس  (.Jahangirzadeh,2012تعریف کرد )

https://www.amazon.com/Professional-Counselor-Process-Guide-Helping/dp/0205410650
https://www.gisoom.com/book/11121899
http://ijfp.ir/browse.php?a_code=A-10-1-40&slc_lang=fa&sid=1
doi:%2010.22054/qccpc.2017.21328.1504
doi:%2010.22054/qccpc.2017.21328.1504
https://olib.guilan.ac.ir/faces/home.jspx
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طالق در فرایند  مشاورینهای که در عملكرد صحیح و فعالیت هاییویژگیها، رفتار و ، توانمندیهامهار 

 & Aghayiگذارد )را در ایجاد سازش بین متقاضیان طالق ناکام می هاآنو  مشاوره اختالل ایجاد نموده

Atashpor, 2018)شناسایی شوند  مشاورینهای مشاوره طالق بر اساس تجارا زیسته ها و چالش. اگر آسیب

و مفید واقع شود؛ یكی اینكه  مؤثر دو جنبهتواند از دد میاعمال گر هاآنی مدونی جهت کاهش و برنامه

در درمان طالق شود و دیگر اینكه موجب انتفاع بیشتر متقاضیان  مشاورین کارآمدیموجب توانمندی و 

شان گردد در مدیریت و حل تعارضا  زناشویی و بهبود کیفیت زندگی مشاورینطالق از علم و توانمندی 

خود زمینه کاهش تعارضا  بین فردی، بهبود  نوبهبهاست. سازش  هاآنیش سازش بین و برآیند این دو افیا

تر به زندگی، افیایش امید به زندگی، کاهش هیجانا  ارضای نیازها، افیایش لحظا  م بت، نگرش م بت

 Moradi & Chardali, 2016  and  Honarparvaran, 2014)سازد منفی، کاهش استرس و افسردگی را فراهم می

های طالق اجباری و مشاوره شناسیآسیبها نشان داد پژوهشی منسجم و مدون در زمینه بررسی. (

جدی در این حوزه وجود دارد.  خألاست و  نشدهانجامیشتر برای ایجاد سازش ب مشاورینتوانمندسازی 

 .پژوهشی زیر است سؤاال به دنبال پاسخگویی به مآالعه حاضر  درنهایت

 مشاورینمداخله( مناسب برای توانمندسازی ) آموزشیهای طالق چیست؟ بسته های مشاورهآسیب

 طالق اثربخش است؟ مشاورینی در توانمندساز شدهتدوینی آموزشی طالق کدام است؟ آیا بسته
 

 روش

های طالق شناسی مشاورهکمّی( بود؛ در بخش اول پژوهش یعنی آسیب -رویكرد پژوهش ترکیبی )کیفی

در مورد  مشاورینزیسته تجربه  ترتر و واقعی، دقیوترعمیو کدربرای شناسایی ابعاد پنهان این پدیده و 

در بخش  فی با استراتژی پدیدارشناسی به کار گرفته شد.های مشاوره طالق رویكرد کیها و آسیبچالش

طالق در افیایش سازش بین زوجین  مشاورینکمّی برای ارزیابی اثربخشی بسته آموزشی در توانمندی 

به  آزمونپس -آزمونپیشبا  ت  گروهیهای زمانی سری نیمه آزمایشیمتقاضی طالق از طرح پژوهشی 

های سازمانی و عدم امكان ایجاد گروه گواه  استفاده ، محدودیتپژوهشمورددلیل کم بودن تعداد نمونه 

 Morganکنندگان در حكم کنترل آن است )کنترل وجود ندارد و خط پایه شرکتشد. در این طرح گروه 

& Morgan. 2009  .) 

https://www.gisoom.com/book/11485360
https://www.gisoom.com/book/11485360
http://irancounseling.ir/journal/article-1-79-fa.html
http://jzvj.miau.ac.ir/article_645.html
https://us.sagepub.com/en-us/nam/single-case-research-methods-for-the-behavioral-and-health-sciences/book230622
https://us.sagepub.com/en-us/nam/single-case-research-methods-for-the-behavioral-and-health-sciences/book230622
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مجری طرح مشاوره طرالق  اجبراری کره  مشاورینشامل سه گروه بود. گروه اول، کلیه  موردپژوهشجامعه 

هرای مشراوره میردولتری بهییستی، مراکی و کلینی  شناختیروانهای مراکی خدما  نفر بودند در بخش 15

در پرژوهش  هراآننفر از  9گیری هدفمند که با روش نمونه عالیت بودندمشغول ف 1398استان زنجان در سال 

هرای جمعیرت گیری هدفمند به این صور  انجام شد که ابتدا پژوهشگر ویژگیحاضر شرکت کردند. نمونه

معیرار و ویژگری اصرلی بررای ورود بره  ها را شناسایی کرد.را مشخص و افراد دارای این ویژگی موردمآالعه

دولتی و میردولتی از بهییستی و همكاری  شناسیروانتن مجوز فعالیت مراکی خدما  مشاوره و پژوهش داش

مراه برود  6ای به متقاضیان طالق در طرح مشاوره طالق حداقل به مرد  با بهییستی در ارامه خدما  مشاوره

هرای در برنامره نزمراهمنفر بود. معیار خروج عدم همكراری برا بهییسرتی و شررکت  15  هاآنکه تعداد کل 

آوری جمرعها را د، دادهانتخاا کراولیه را  یهی  نمون گیری پژوهشگرآموزشی دیگر بود. در فرایند نمونه

. کرردانتخراا های بیشرتری را در حال ظهور خود مجدداً نمونهی هاد، سپس برای پاالیش مقولهرکتحلیل و 

ها مقولهاشباع  یهو به مرحلعمی کیفی یهمباحب 9انجام از پس  پژوهشگر که فتیااین فرایند تا زمانی ادامه 

. گروه دوم گرفتمیهای قبلی قرار آمد در مقولهای که به دست میم هر دادههفتیعنی بعد از مباحبه  دیرس

کلیه افراد متخبص در ) طالقنظر و فعال در حوزه مشاوره و اساتید صاحب متخببین، موردپژوهش جامعه

گیری هدفمند و با توجره در این گروه نمونه  با روش نمونه موردنظرو شهر تهران( بودند. نمونه  استان زنجان

به اشتهار، سابقه فعالیت و به شیوه در دسترس بودن، داوطلب بودن و اعالم آمادگی برای همكراری انتخراا 

اعالم  شدهشناساییهای بمناسب جهت رفع و یا کاهش آسی هایروشو  هافنشدند تا درباره محتوا، منابع، 

 اظهرارنظرطبرو  درنهایرتها حاصل شد. و ساختاریافته اشباع مقوله مباحبه کیفی 8نظر نمایند. پس از انجام 

هرای بسته آموزشی تدوین شد. مییان تناسرب و کفایرت بسرته آموزشری جهرت رفرع آسریب متخببیناین 

خانواده در دانشگاه عالمه طباطبامی تهران و دانشرگاه اساتید حوزه مشاوره  تامیدمورد ارزیابی و  شدهشناسایی

فعال در طرح ارامه مشاوره  مشاورینگروه سوم نمونه آماری و در بخش کمی شامل کلیه  قرار گرفت.زنجان 

آموزشی را دریافت نمودنرد و  یبربستههای مبتنی ( در استان زنجان بودند که آموزشنفر 15) اجباریطالق 

ان ایجاد سازش بین متقاضیان طالق، در پیش از آموزش و پس از آموزش در بازه زمرانی عملكردشان در میی

هررای کمّرری آمررار میرریان سررازش پرریش از آمرروزش داده آوریجمررعماهرره ارزیررابی و مقایسرره شررد و برررای  8

 ( از واحد آمار اداره کل بهییستی استان اخذ شد.آزمونپس( و پس از آموزش )آزمونپیش)
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 ابزار

های طالق شناسی مشاورهبرای آسیب ها آوری دادهجهت جمع دو ابیار داشت: یكی  پژوهش یفیبخش ک

اولیه مباحبه با مآالعه فراوان مبانی  سؤاال  .استفاده شد عمیو و نیمه ساختاریافتهی همباحب ابیاراز که 

دانشگاه عالمه طباطبامی  اساتید حوزه مشاوره خانواده در تامیدمورد ارزیابی و نظری و پژوهشی تدوین و 

و با انجام  یشی با دو مشاور طالق مباحبه شدآزما صور بهسپس  قرار گرفت.تهران و دانشگاه زنجان 

حوزه مشاوره  متخببیناصالحا  جیمی فرم نهایی به خود گرفت. دیگری برای گردآوری اطالعا  از 

و  هافنکامالً مشخص جهت تعیین محتوا، منابع،  سؤاال و با  ساختاریافتهطالق که از ابیار مباحبه کامالً 

اساتید حوزه  تامیدالبته مورد  استفاده شد شدهشناساییهای مناسب برای رفع و یا کاهش آسیب هایروش

ابیار مناسب بخش . قرار گرفتمشاوره خانواده در دانشگاه عالمه طباطبامی تهران و دانشگاه زنجان هم 

 و شدهدادهمتقاضیان طالق ارجاع  بود که در آن  اطالعا  مربوط به تعدادکوتاه پاسخ  سؤالکمّی چند 

توسط مراکی مشاوره به مد   شدهگیارشو  ایجادشدهمراکی مشاوره، همچنین تعداد سازش  در شدهپذیرش

جهت  توسط کارشناس آمار طالق بهییستی تكمیل شد.که سه ماه قبل و بعد از ارامه بسته آموزشی بود 

آماری در خبوص  گونههیچها به از سوگیری احتمالی، پژوهشگر تا سه ماه بعد از اتمام آموزش پیشگیری

درصد سازش  درواقعها دسترسی نداشت. طالق در ایجاد سازش قبل و بعد از آموزش مشاورینعملكرد 

بر و آزمون محاسبه آزمون و پسنمرا  پیش عنوانبهطالق  مشاورینپیش از آموزش و پس از آموزش 

آزمون، در خبوص اثربخشی بسته آموزشی در آزمون و پسدر پیش مشاورینتفاو  عملكرد کل  اساس

متغیر وابسته مدنظر بود که  عنوانبهشد. مییان سازش )مبالحه(  اظهارنظرطالق  مشاورینتوانمند شدن 

 بود. هاآنطالق، نشانگر توانمندی  مشاورینهای دریافتی آموزش تأثیرتحت 
 

 ه اجرای پژوهششیو

بهییستی استان، ابتدا با مراجعه به معاونت اجتماعی و پیشگیری  در بخش کیفی برای اجرای فرایند مباحبه

فعال در زمینه مشاوره طالق دریافت شد و با هماهنگی و تعیین وقت قبلی به مراکی مشاوره  مشاورینلیست 

در  هاآن، صدای شوندگانمباحبهبا اجازه قبلی از  و انجام دقیقه 75تا  60 مد  در مباحبه هرمراجعه شد. 

. شدمجدداً متن با صو  مآابقت داده  و آمد های نوشتاری درمتن صور بهشد. سپس طول مباحبه ضبط 

آمد در مباحبه بعدی می به وجودجدیدی  سؤالشد اگر بارها مآالعه می هر مباحبه، وتحلیلتجییهقبل از 
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حوزه  متخببینآوری اطالعا  از شد. برای جمعکننده رجوع مییا به مشارکت گرفت ومدنظر قرار می

طالق(،  مشاورینهای مباحبه) قبلی در بخش شدهشناساییهای های متناسب با آسیبطالق درباره آموزش

 هانآو از  قرار گرفت هاآندر اختیار  شدهبندیدستهبندی و مقوله صور به شدهشناساییهای ابتدا آسیب

، روش، فنچه منابع، محتوا، عنوان، سرفبل،  شدهمشخصهای شد برای رفع و یا کاهش آسیب سؤال

شد و اگر موضوعی مبهم بود و یا نمایند؟ نظراتشان ضبط و ثبت کارگاه و پیشنهاد کاربردی ارامه می

ه آموزشی شد. برای تدوین بستفرعی مآالب تكمیل  سؤاال پژوهشگر نیاز به توضیح داشت با 

توسط  شدهمعرفیها و مبانی نظری، پژوهشی و علمی معتبر ، روشهافنطالق، منابع،  مشاورینتوانمندسازی 

ی آموزشی شامل هفت برنامه آموزشی تدوین بسته هاآنحوزه مشاوره طالق مآالعه و بر اساس  متخببین

 مشاورینجلسه (  به  43) موزشیآدر طول دو ماه در قالب هفت کارگاه  شدهطراحیبسته آموزشی شد. 

مشاور  15 هر( ایجادشدهطرح طالق آموزش داده شد. در بخش کمّی، گیارش عملكرد )مییان سازش 

متوالی به مد  سه ماه قبل و سه ماه بعد از اجرای بسته آموزشی، از اداره کل  طوربه موردپژوهشجامعه 

کنندگان خواسته شد از مشارکت ایت اخالق پژوهشیرع منظوربهبهییستی استان اخذ گردید و مقایسه شد. 

عا  به هر طالتكمیل نمایند. برای حفظ محرمانه بودن ابرای شرکت در پژوهش تا فرم رضایت آگاهانه را 

طالق از  مشاورینهای مباحبه وتحلیلتجییهبرای  یافت. اختباص   کدیها شوندهاز مباحبه  ی

 از متخببین دو نفرجی پژوهشگر، ها بهبرای اعتباربخشی به داده و ؛شد استفاده «MAX QDA 2018» افیارنرم

اقدام به کدگذاری اولیه نمودند. « MAX QDA 2018» افیارنرمحوزه طالق مجدداً با استفاده از این  مشاورینو 

با  طرفهی آماری توصیفی و استنباطی )تحلیل واریانس  هایروشها از در بخش کمی برای تحلیل داده

 گیری مكرر و آزمون برونفرونی( استفاده شد. اندازه
 

 آموزشی_مداخالت روان

 هایکارگاهها و ، سرفبلهافن، منابع، هاکتااحوزه طالق،  متخببینپژوهشگر با توجه به نظرا  

ر اساتید حوزه مشاوره خانواده ددیدگاه  نظر گرفتندر را بررسی و مآالعه نمود و  با  شدهمعرفیآموزشی 

برنامه  7که شامل ی آموزشی نمود اقدام به تدوین بسته دانشگاه عالمه طباطبامی تهران و دانشگاه زنجان

نفر( آموزش داده شد. خالصه  محتوای  15)طالق   مشاورینجلسه به کلیه  43آموزشی شد و در طی 

 است. شدهارامهجلسا  آموزشی  در زیر 
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 « ضعف در تشخیص»آموزشی رفع آسیب  کارگاه

با مباحبه و توانایی  هاآنآشنایی با انواع اختالال  روانی، کسب توانایی تشخیص  :اهداف کارگاه

 تشخیص رفتار و گفتار فریبكارانه مراجع

، شكایا ) کسب اطالعا  هایفن، راهبردهای ایجاد رابآهجلسه اول: اصول و فنون مباحبه تشخیبی، 

 (کاوشو  گفتگو، مشاهده) ی وضعیت روانیسه روش برای ارزیاب( و هادفاعو  مقاومت

 تاریخچه، تشخیبی هایمالک، تشخیبی هایسرنخ :گذاریبرای تشخیص گانهپنج هایگام جلسه دوم:

و  سازیآماده) با یكدیگر هاآنچگونگی ترکیب  تشخیص و ءاجیگهی. اآپیشو  تشخیص، پیشكیروان

آگهی و قرارداد پیش، تشخیص و بازخورد، عا طالتاریخچه و ا، پیگیری نظرا  اولیه، مربال مشكل

 (درمانی

 «اختالال  بالینی»مباحبه برای اختالال  خاص  جلسه سوم: نحوه

 «اختالال  شخبیت»مباحبه برای اختالال  خاص  جلسه چهارم:

رفتار  ،گوییدروغتحریف و  ،کاریپنهان: حفاظت گری-فریبانه و خودخودرفتار شناسایی  جلسه پنجم:

 مراجعین فریبانه-رفتار خود و گیساخت

  «درمانیزوجضعف در »کارگاه آموزشی برای رفع آسیب 

 هایفن کارگیریبهدر  توانمندشانو طالق،  درمانیزوجهای اهداف کارگاه آموزشی: آشنایی با نظریه

 هاآنو تفسیر  هاآزمون/ طالق و شناخت درمانیزوجشنایی با ساختار جلسا  درمان، آ

و نحوه  ارزیابی اولیه، ساختار جلسا  و نحوه مدیریت آن و فرایند ارتباط  درمانیزوجول: مفهوم جلسه ا

 درمانی مناسب

، لیست کردن و مراجعینجلسه دوم: تشخیص بحران و مدیریت آن، نحوه شناسایی مشكال  

 هاآن بندیاولویت

 توای جلسا  فردیفردی  و مح صور بهجلسه سوم:  نحوه بررسی تاریخچه رشدی زوجین 

 درمانیزوج هاینظریهجلسه چهارم: مرور 

 درمانیزوج هاینظریهجلسه پنجم: مرور 

 درمانیزوج هایفنجلسه ششم: بررسی  و ارامه 

 زنده صور بهجلسه هفتم: اجرای  نقش 
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 هاآن میلون، نیازهای ویلیام گلسر و ام ام پی آی و  نحوه تفسیر  هایآزمونجلسه هشتم: آشنایی با  

 «درمانیخانوادهضعف در »کارگاه آموزشی برای رفع آسیب 

رویكردهای  کارگیریبهدرمانی، کسب مهار  و اهداف کارگاه: آشنایی با مفاهیم خانواده

 مالحظا ها و آن، یادگیری مراحل و فرایند درمان و آشنایی با چالش هایفنو  درمانیخانواده

 درمانیخانواده

 خانوادهو سنجش  ارزیابیدرمانی، و هدف خانواده جلسه اول: مفهوم

 گرا، ساختاری و سیستمی(بر رویكرد تجربه تأکیدبا ) درمانیخانوادهجلسه دوم: مروری بر رویكردهای 

گرا، بر رویكرد تجربه تأکیددرمانی )با جلسه سوم: ادامه جلسه قبلی: مروری بر رویكردهای خانواده

 ساختاری و سیستمی(

 درمانیخانواده هایفنو  هامهار ارم: جلسه چه

 درمانی خانواده هایفنو  هامهار جلسه پنجم: 

 درمانی،  طراحی مداخله درمانیجلسه ششم: فرایند درمان در خانواده

درمانی، مالحظاتی برای رفتارها، باورها و بافتارها، مدیریت های مشترک در خانوادهجلسه هفتم: چالش

 مانیدرخانوادهجلسا  

 جلسه هشتم:  اجرای نقش زنده

 «درمان مشکالت جنسی -سکس تراپی ضعف در»کارگاه آموزشی برای رفع آسیب 

 اهداف کارگاه: تشخیص و درمان مشكال  جنسی

 درمان مشكال  جنسیجلسه اول: آشنایی با اصول و مفاهیم 

گاه تناسلی، سردمیاجی، یولوژی دستجلسه دوم:  شناخت انواع مشكال  جنسی )مشكال  آناتومی و فیی

ال  الاخت، کژکاری نعوظ، اختالل ارگاسمی، اختالل برانگیختگی، تأخیری انیال ناتوانی، زودانیالی،

 ( .... و خود ارضایی ،درد تناسلی میمنهای بدون زفاف، جنسی، انقباض مهبلی، ازدواج ، ترسهورمونی

 سی شودرباید بر جنسی و مواردی که ه مشكال اخذ تاریخچنحوه   جلسه سوم:

 پاسخ جنسی: انگییش و الگوها جلسه چهارم:

 آن کارگیریبهدرمانی مشكال  جنسی تمرین برای  هایفنجلسه پنجم: شناخت راهكارها و 

 جلسه ششم: تحلیل فرایند درمان و دریافت بازخورد
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 « مدیریت هیجان و مصاحبه انگیزشی» کارگاه آموزشی برای رفع آسیب

سب مهار  در شناسایی هیجانا  و مدیریت آن، آشنایی با مفهوم، اصول و مراحل اهداف کارگاه: ک

 مباحبه انگییشی و کسب مهار  تغییرمدار هایفن کارگیریبهمباحبه انگییشی، 

ها ها،  نحوه ارزیابی هیجانها، انگییش و هیجان، خودتنظیمی هیجانجلسه اول: آشنایی با ماهیت هیجان

 هاو مدیریت هیجان

آور مراجع، آگاهی از مشكال  های منفی و زیاندر درک هیجان باورها نقشلسه دوم: شناسایی ج

 های سالمو جایگیین مراجعینهیجانا  مشترک در 

 با مشكال  هیجانی مراجعینو مراحل کم  به  هاراهنماییجلسه سوم: آشنایی با 

 مراحل مباحبه انگییشیعریف مباحبه انگییشی، اصول مباحبه انگییشی و جلسه چهارم: ت

آموزش -ارزیابی روح و نفس مباحبه انگییشی-انتقال روح و نفس مباحبه انگییشیجلسه پنجم: 

(OARS:)   گوش دادن، 2کردن تامید، 1باز پاسخ سؤاال  قبیلاز  مشاورینهای کاربردی برای مهار 

 4نانعكاس، خالصه کرد هایفنایست و بازرسی توماس گوردون،  12، 3انعكاسی

 تامیدباز پاسخ،  سؤاال  قبیلاز  مشاورینهای کاربردی برای جلسه ششم: ادامه جلسه قبلی: مهار 

 انعكاس، خالصه کردن هایفنایست و بازرسی توماس گوردون،  12انعكاسی،  کردن، گوش دادن

مدار در ، فراخوانی و تقویت گفتگوی تغییردر مراجعجلسه هفتم: شناسایی و تقویت گفتگوی تغییرمدار 

 مراجعین

 « دشوار مراجعین»برای رفع آسیب آموزشی کارگاه 

، هاآنهای شكستن مقاومت دشوار، آشنایی با شیوه مراجعینبندی شناخت و دسته-اهداف کارگاه: 

 دشوار مراجعینطالق در درمان  مشاورینایجاد انگییه در آنان و توانمند شدن  هایروشو  هافنآشنایی با 

مقاوم، بدقلو و اختالل شخبیت،  مراجعیندشوار )م ل معتادان،  مراجعینعریف و انواع جلسه اول: ت

: بیان کالمی، محتوای پیام، سب  ارتباط و ابعاد مقاومت بندیطبقه، دارای ازدواج تحمیلی و ...( مراجعین

 نگرش نسبت به جلسا  مشاوره

                                                                                                                     
1. open- ended questions 

2. affirmation 

3. refletive listening 

4. summarize 
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و  اجتناا از مواجه سازی، استفاده از انعكاس : مدارا با مقاومتهای آشنایی و تسلط به شیوه  جلسه دوم:

  استفاده از خن ی بودنمراجع، های دادن فعال به بیان ناکامی گوش

نشان ، رفتار مراجع بینیپیشدرک و ، مراجعینانگییگی برخورد با مقاومت و بی هایروش جلسه سوم:

 ، استعاره کاربرد ،یا رودرروییجهه موا ،استفاده از تشویو و ترمیب ،طرفیم با بیأدادن صبر و درک تو

 گراعمل هایروشو  ارزش دادن و مهم دانستن

 هابستراهكارهای عملی جهت برطرف سازی بن جلسه چهارم:

 « درمان خیانت زناشویی»کارگاه آموزشی برای رفع آسیب 

خیانت، تسلط  ها و احساسا  دراهداف کارگاه: آشنایی با مفهوم خیانت و انواع آن، شناسایی واکنش 

در خروج از رابآه، آشنایی با  مراجعیندرمان خیانت زناشویی، کسب مهار  در کم  به   هایفنبه 

 فرایند چند سیستم و شناخت عالمم بهبودیافتگی کارگیریبهاعتمادسازی، آشنایی با نحوه  هایروش

گیرد؟، بررسی می شكل چگونه زناشویی آن، خیانت جلسه اول: تعریف  خیانت زناشویی و انواع

 ها و احساسا  خیانت دیده، فرزندان و خانواده زوجینهای روانی و بررسی واکنشآسیب

 زناشویی خیانت درمان جلسه دوم: نحوه بررسی معاینه سالمت روان و شروع

و وظایف  (PTSDهای اختالل استرس پس از ضربه )جلسه سوم: نحوه خروج از رابآه و درمان نشانه

 در این شرایط مشاورین

جلسه چهارم: چگونه خیانت دیده را به جلسا  بیاوریم؟ برای خروج از رابآه چگونه روی نفر سوم 

؟  بررسی سود و زیان ادامه رابآه، چگونه با انكار خیانت برخورد کرد؟ اقداما  الزم برای خروج کارکنیم

 باید کرد؟ کارچهاز رابآه پنهان و در چه  شرایآی خروج از رابآه سخت است؟ 

خیانت اعتماد، آموزش نحوه پذیرش  رفتار مخراو  اعتماد سازرفتار  ،جلسه پنجم: نحوه اعتمادسازی

و  چند سیستم، استفاده از فرایند بهبودیافتگیهای بازی دادن مشاور، عالمم توسط خیانت دیده، نشانه کننده

 .تجدید تعهد در زندگی زناشویی

 

 هایافته

نفر زن در دامنه سرنی  6نفر مرد و  3های طالق شناسی مشاورهکنندگان در بخش آسیباز میان نمونه شرکت

شناسری از سال بودند. پنج نفر دارای مدرک کارشناسی ارشرد روان 14تا  1ای سال و سابقه مشاوره 48تا  32
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دکتررای مشراوره  دانشگاه آزاد اسالمی و سه نفر کارشناسی ارشد مشاوره از دانشگاه آزاد اسالمی و ی  نفر

های طالق منجر بره شناسی مشاورهدر بخش آسیب شدهآوریجمعتحلیل اطالعا   از دانشگاه دولتی بودند.

 واحرد معنرایی 90و  ثانویرهکرد  7ای و نیازهرای آموزشری برا ضعف اطالعا  حرفره محوریشناسایی مقوله 

طرالق تعرداد  مشراوریندر بیران نظررا   اسرت. در ادامره شدهداده( نشان 1) جدولشد که در  مفهوم اولیه()

 است. ذکرشدهداخل پرانتی  مشاور درنمونه آورده شده است و کد  عنوانبهمحدودی از واحدهای معنایی 

  .1 جدول

 مشاوره طالق شناسیآسیبو واحدهای معنایی مربوط به  ثانویه، کدهای مقوله محوری

 محوریمقوله  نویهثاکدهای  مفاهیم اولیه() ییمعنافراوانی واحدهای 

 ضعف در تشخیص 6

 

 

 و نیازهای آموزشی ایحرفهضعف اطالعات 

 درمانیزوج 8

 درمانیخانواده 6

 درمان مشکالت جنسی 15

  

  

 دشوار مراجعین 15

 مدیریت هیجان و مصاحبه انگیزشی 16

 درمان خیانت زناشویی 30

 

کننرد از شروع به صحبت می شوندمیوارد اتاق مشاوره  کههمین مراجعینبعضی از » :تشخیص در ضعف-1

مشكلشران   مرانممیکنند من هایشان منسجم نیست. مسامل متعدد را مآرح میگویند حرفهر دری سخن می

من نیازمند آموزش در تشخیص نوع مشكال  و نروع بیمراری افرراد  درواقعچیه؟  آیا بیماری خاصی دارد؟ 

 (. 2 کد« )هستم

 وی درمانزوج سبد به طالق سبد از را نیزوج نیا که است  نیا هدفمان ما» :مشاوره طالق -رمانیدزوج-2

 طرالق از سربد انتقال نهیزم در اما دهندیم جواا هاروش و هافن سبد نیا در م،یکن منتقلی درمانخانواده ای

 کرار خیلری انتقرال نیرا ردیربگ صرور  انتقرال نیا ندارد دوست دارم. مراجع فن ضعفی درمانزوج سبد به

 هرایکارگاه و درکالسرها دارم ازیرن واقعراًهرم  مرن(. »4 کرد) «دارم مشركل نرهیزم در ایرن من. استی سخت

  (.5 کد« )های بیشتری کسب نمایمم تا توانمندیینما شرکت درمانیزوج
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 من اما ؛میدهیم حیتوض را نابجا دخالت عواقب م،یکنیم صحبت هم هاباخانواده ما گاه» درمانی:خانواده-3

 کرم برازهم شرود کرار ها خانوادهی رو هرچقدر کنم.یم احساس را آموزش به ازینی درمانخانواده نهیزم در

 شرودی مر تررراحرت اسرت نهرال کرهی م. وقتریردار سر وکار ساله 60 - 50 درخت تنه  ی با ما چون است

 خآررا  ازی بعضر از و میکنر هررس میانبترو نكرهیا مگرر اسرت سرختی لریخ هراخانواده در رییتغ. کارکرد

 بره ازیرن و نردارم را الزم تخبص و امنكرده کاری درمانخانواده نهیزم در واقعاً من» .(6 کد« )میکنی ریشگیپ

 (.9 کد« )دارم آموزش

-کرده مآرح همكارانم ازی اریبس و هستم مواجه آن با خودم که یگرید مسئله» :درمان مشکالت جنسی-4

 اخرتالال  هراطرالق ازی اریبسر علت نكهیا با. است مراجعینی جنس روابط مشكال  و تالال اخی تابو اند

 مشراور برا را خرود مشركال  سرتندین حاضرر مراجعین ازی اریبسی ول استی جنس روابط مشكال  وی جنس

 نیرا در گفتگرو بره حاضر که کنم مآرحی چآور را مسئله نیا دانمینم من بگذارند انیم در مخالف جنس

 (.5 کد« )مینما شرکت درمان مشكال  جنسی هایکارگاه و درکالسها دارم ازین من(. »8 کد« )باشند نهیزم

توانرد شرامل طرالق،  مری مشراوریندشروار در ایرن پرژوهش از نظرر  مراجعینمنظور از  :دشوار مراجعین-5

  حمیلی باشد؛ ی با ازدواج تمراجعینبدقلو، دارای اختالل شخبیت، مقاوم، معتادان و  مراجعین

 .کرد برقرار ارتباط هاآن با توانمی سخت خیلی که دارم آموزش به نیاز  بدقلو و دشوار مراجعین درمان در»

 گویردمری و ندارنرد قبرول را منآرو و شرود نمری سرشران منآرو انردزده خواا به را خودشان که یمراجعین

 طالقری کره مرراجعین» (.4 کرد)« عاجیم قعموا بعضی من «برو خواهینمی بمون میخواهی هست، کههمین»

 هم درمان به اقدام دارند مشكلی چنین که پذیرندنمی و نیستند واقف مسئله این بر و دارند شخبیت اختالل

 دشروار درمانشران خاطر همین به فردی،درون و شخبی نه دانندمی فردیمیان را خود مشكل بلكه کنندنمی

 (.6 کد« )است

 مقاوم اینها .دهد انجام تواندنمی کاری هیچ روانشناس و است درمان قابل میر ما مشكل دگوینمی مراجعین»

بررای  خراطر همرین بره انردشرده فرسرتاده اجباری بلكه بیایند نخواستند خودشان که هستندگروهی درمان به

 کننردمری سركو  بیننرد حرف ندارند دوست حتی که یمراجعینندارند.  تمایلی مشاوره جلسا  حضور در

 برایرت خواهیمی چقدر گویندمی من ها بهبعضی عدم سازش بگیرند. حتی نامه اندآمده فقط مقاومند کامال

 بروده سرخت بررایم واقعاً یمراجعینمقاومت چنین  بروم. شكستن من بدهی را نامه االن تا همین بكشم کار 

 (.3 کد« )است
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 کسری شروم برا آگاه باید من. نمایم برقرار ارتباط هاآن با توانم نمی است سخت برایم معتادان با کردن کار»

 بدانم باید من نشسته صندلی روی آمده و کرده مبرف که کسی. نمایم برقرار ارتباط چگونه است معتاد که

امرا کرار بسریار  ؛برودم اجتمراعی اورژانرس در هرم سرال هشت کردم تالش واقعاً من. کنم رفتار او با چگونه

 (.7 کد« )سخت است

 وی زندگ از که اندشده متوجه حاال اندداشته )کودک همسری( یلیتحم ازدواج نییپا نیسن در کهی دختران»

-یمر گاهاً خواهند.یم طالق شودینم برآورده شانخواسته نندیبیمی ول باشند باید داشتهی انتظار چه همسر

 در مشراور مرن. خودم نداشرتم واجازد دری نقش چیه و دمید عقد روز در را همسرم من چهره به خدا ندیگو

 (.7 کد« )ندارم مشاورهی برای مهارت و فن نهیزم نیا

-می ،کنممی پیدا بدی حس من نندکمی فریاد و داد زوجین وقتی» ی:انگیزش مصاحبه مدیریت هیجان و-6

 ترسرممری ندآیمی بر مسامل این پسمن از  از بهتر آقا مشاورین کنممی فكر .رییدمی مه به تمرکیم و ترسم

 مدیریت برای مهارتی و فنی ادگیریی به نیاز واقعاً. نیاید بر دستم از کاری و بینند کت  را همدیگر من پیش

 (.9 کد) «دارم خودم و مراجعین هیجانا 

 اسرت ضرمنی شرانانگییه هم هابعضی و دارند روابط بهبودی به تمایل دسته  ی. هستند دسته سه مراجعین»

 آرام هدوبرار و بنرویس مرارا نامره االن همرین دکتر اقای گویندمی شوندمی ناراحت هوی دهستن هیجانی حتی

-نمری دیگرری ولری خواهردمری زوجرین از كریی دوم دسته. بشناسد را ضمنی میل آن باید مشاور .دنشومی

 و اسرت سرخت خیلری سوم گروه در انگییه ایجاد برگردند زندگی به خواهندنمی دو هر سوم دسته. خواهد

 را مهرارتم و اطالعا  انگییشی مباحبه زمینه در مندمعالقه من قآعا .طلبدمی خاصی مهار  هم دوم گروه

 (.2کد )« نیاز به آموزش دارم درصد 100 ییشیانگ مباحبهمن در زمینه » (.1کد « )دهم افیایش

)خیانرت در فضرای طالق بره چهرار زمینره  مشاوریندر درمان خیانت زناشویی  :خیانت زناشوییدرمان - 7

انرد در ایرن داشرتند و اعرالم کررده تأکیردی زوجین و بخشش در خیانت( اعتمادبیمجازی، درمان خیانت، 

 ها نیاز به آموزش و یادگیری دارند. زمینه

 افرراد. است شده زیاد مجازی فضای در عاطفی هایخیانت حتی است زناشویی خیانت درمان دیگر مورد» 

 منشرا امرروزه. اسرت سخت مجازی فضای باوجود مجدد اعتماد ایجاد .اندداده دست از را دیگری به اعتماد

 را  یر کدام حرف دانم نمی واقعاً من است مجازی فضای زناشویی جنسی و عاطفی هایخیانت از بسیاری
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« کرنم برخرورد مجرازی فضرای در ایجادشده مشكال  با چگونه کنم؟ باور مجازی فضایدر  روابط بارهدر

 (9کد )

 همسرر  چون کنینمی درک مرا تو ویدگمی مراجع حتی است سخت خیلی خیانت دیده مراجعین با کار»

 مرراجعین درمران مخبوصراً. دهریمری راهكرار فقرط ترو .کشممی چه من بفهمی که نكرده را کار این تو با

 آمروزش بره نیراز زمینره ایرن در مرن. است مهم بسیار برایشان مردم دید که هاییآن و بیندهان خیانت دیده

 هرر کرنم ازمی ناتوانی احساس آن درمان در واقعاً است سخت خیلیزناشویی  خیانت درمان(. »4کد « )دارم

  (.8کد ) «خورممی بستبن به کنممی استفاده که فنی و راه

 و ینندبنشر هرم کنرار نیستند حاضر جلسه در حتی و خیلی عببی هستند مراجعین باشد کار در خیانتی وقتی»

 مرن اسرت نیفتراده اتفراقی چنرین شرما بررای چون کنید درک مرا حال توانیدنمی شما گویدیم خیانت دیده

 بخشش زمینه توانمنمی مشاور من و امداشته او با صادقانه رفتار است سال 15 کهدرحالی ببخشم را او چگونه

 (. 5کد « )فراهم آورم را

-حوزه مشاوره طالق برگریار نمرود، آسریب متخببینای با گر جلسهابتدا پژوهش برای تهیه بسته آموزشی،

هرا و نیازهرای آموزشری را برای آنان تشریح کرد سپس از آنان خواست برای رفع آسیب شدهشناساییهای 

نماینرد. در مرحلره بعرد ، روش و پیشرنهاد خرود را ارامره فرنمنرابع، محتروا، سرفبرل،  شدهشناساییهفتگانه 

 هرایکارگاههرا و ، سرفبرلهرافن، منرابع، هراکتااحروزه طرالق،  متخببریننظررا   سبر اسراپژوهشگر 

، تجربیا  و مآالعا  نظرانصاحبنظرا   نظر گرفتندر را بررسی و مآالعه نمود و  با  شدهمعرفیآموزشی 

امره برنامره آموزشری ار 7مبسروط، مردون و در قالرب  طوربه که ؛ی آموزشی نموداقدام به تدوین بستهخود 

 گردید.

طالق برای بررسری عملكررد  مشاورینبه  شدهطراحیی آموزشی و آموزش بسته هایکارگاهپس از اجرای 

های زمانی استفاده شرد. آمرار نسربت در ایجاد سازش بین متقاضیان طالق از طرح نیمه آزمایشی سری هاآن

بعرد از  ماههسرهقبل از آموزش و  هماهسهطالق مربوط به  مشاورینطالق ارجاعی به  مراجعینسازش به کل 

طالق از اداره کل بهییستی استان اخذ و برا اسرتفاده  مشاورینشاخص عملكرد و توانمندی  عنوانبهآموزش 

( 2گیری مكررر مقایسره شرد کره اطالعرا  مربروط در جردول )با اندازه طرفهی از روش تحلیل واریانس 

 است.  شدهارامه

 

  .2 جدول
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گیری مکرر مربوط به نسبت میزان سازش به کل با اندازه طرفهیکنتایج تحلیل واریانس  اطالعات توصیفی و

 مشاورینمتقاضیان طالق ارجاعی به 

 

معنرادار  P<0/001گیرری در سرآح ها در شش بار اندازهمیانگینتفاو  بین  ،=F 361/55مقدار با توجه به 

دهرد نتیجره حاصرل شرانس و تبرادف نشان می است که( بسیار بیرگ 986/0) آمدهدستبهاست. اندازه اثر 

مختلف از آزمرون برونفرونی اسرتفاده شرد کره  هایگیریاندازهبرای مقایسه جفتی میانگین نمرا  در  نیست.

 است. شدهارامه( 3شماره ) نتایج آن در جدول
 

  .3جدول 

 مختلف هایگیریاندازهدر  هاگروهنتایج مربوط به مقایسه جفتی 

 سطح معناداری خطای انحراف استاندارد اختالف میانگین نوع آزمون هاگیریاندازه

 021/0 317/0 -51/1 2 آزمونپیش 1آزمون پیش

 062/0 275/0 -089/1 3 آزمونپیش 

 0001/0 853/0 -944/10 1 نآزموپس 

 0001/0 802/0 -467/12 2 آزمونپس 

 0001/0 785/0 -456/14 3 آزمونپس 

 329/0 149/0 422/0 3 آزمونپیش 2 آزمونپیش

 0001/0 873/0 -433/9 1 آزمونپس 

 0001/0 902/0 -956/10 2 آزمونپس 

 0001/0 899/0 -944/12 3 آزمونپس 

 0001/0 835/0 -856/9 1 ونآزمپس 3 آزمونپیش

 0001/0 878/0 -378/11 2 آزمونپس 

 0001/0 848/0 -367/13 3 آزمونپس 

 26/0 509/0 -522/1 2 آزمونپس 1 آزمونپس

 001/0 462/0 -511/3 3 آزمونپس 

 008/0 354/0 -989/1 3 آزمونپس 2 آزمونپس
 

انحراف  میانگین تعداد گیریاندازه

 استاندارد

حداقل 

 نمره

حداکثر 

 نمره

سطح  F ویلکز المبدا مقدار

 معناداری

 اندازه اثر

3 014/0 3/6 8/2 10/1 11/4 15 1آزمون پیش

6

1

/

5

5 

001/0 986/0 

 1/7 3/4 96/0 62/5 15 2آزمون پیش

 9/6 9/3 004/1 20/5 15 3آزمون پیش

 20 4/8 40/3 05/15 15 1 آزمونپس

 25 5/14 37/3 57/16 15 2آزمون پس

 23 9/11 29/3 56/18 15 3 آزمونپس
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برا  3و  2، 1هرای آزمرونهرا در پریشگینرررررررررررریاندهد که تفاو  مها نشان میمقایسه جفتی بین زمان

برا  1آزمرون او  میرانگین پریشرررررمعنادار اسرت. همچنرین تف P<0/0001در سآح  3 و 1،2های آزمونپس

معنرادار اسرت. اخرتالف  (P<0/01)در سرآح  3آزمرون برا پرس 2و  1آزمون و پس( P<0/05) 2آزمون پیش

با  2و  3 با 1های آزمونو نمرا  پس -51/1با اختالف  2و  1آزمون را  پیشدهد که نمها نشان میمیانگین

گانره برا هرای سرهآزمرونشررمعنادار شده است اما اختالف نمرا  پی -98/1و  -51/3به ترتیب با اختالف  3

با هم  هاآزمونو بسیار باالتر از اختالف پیش است -45/14و حداک ر  -43/9گانه حداقل های سهآزمونپس

بوده و نقش مداخله آموزشی معنادار بوده است.  توجهقابلتفاو   روازاینها با همدیگر است آزمونو یا پس

زیاد اسرت  فراوانی طوربه  آزمونپیشبا  آزمونپساختالف میانگین نمرا  مییان سازش زوجین در  درواقع

 است. تأکیدو  تامیدطالق مورد  مشاورینهای آموزشی در عملكرد و اثربخشی دوره
 

 گیریبحث و نتیجه

مقوله محروری ضرعف اطالعرا  های طالق منجر به شناسایی شناسی مشاورهنتیجه پژوهش حاضر در آسیب

، درمرانیزوجتشرخیص،  در شرامل ضرعف مفاهیم ثانویه شد کهطالق  مشاورینای و نیازهای آموزشی حرفه

مقراوم و  مراجعین، یتیشخب )بدقلو، اختالل دشوار اجعینمر، درمان درمان مشكال  جنسی، درمانیخانواده

بود که برر  درمان خیانت زناشویی و یانگییشو مباحبه  مدیریت هیجان ، معتاد و ازدواج تحمیلی( مراجعین

هایشران منفی گذاشته و اثربخشی فعالیت تأثیردر ایجاد سازش بین متقاضیان طالق  مشاورینرفتار و عملكرد 

 است.را کاهش داده 

به ترتیب مربوط به خیانت زناشویی، مدیریت هیجان و مبراحبه مفاهیم اولیه( ) معناییواحدهای بیشترین 

 عنوانبرهبود. همسو با این یافته امروزه پژوهشرگران خیانرت زناشرویی را  درمان مشكال  جنسیانگییشی و 

 ,Hamidi, Ahmadi and Visaniاننرد دها مریعلل تعارضا  زناشویی، انحالل خانواده و طالق زوج تریناصلی

2014; ;Choupani, Sohrabifard, Mohammadi, Esmaeli & Samdifard,2019( Honarparvaran, 2014 .)

برر افریایش  تأکیرددر پرژوهش خرود ضرمن   ( Soudani, Karimi,  Mehrabizadeh & Neisi,  2012) همچنرین

هرا بره دالیرل مراجعره زوج ترینمهمیكی از  عنوانبهسیب های ایرانی، از این آخیانت زناشویی در بین زوج

خراص  هرایفناند که درمان آن نیازمند تخبص، مهار  و تسلط به یاد کرده درمانیروانمراکی مشاوره و 

گروه نمونه حاضر نیی نشان داد که از علم و دانش و مهار  الزم  مشاورینهای است. از سوی دیگر مباحبه

https://www.civilica.com/Paper-TALAGH01-TALAGH01_022.html
https://www.civilica.com/Paper-TALAGH01-TALAGH01_022.html
http://irancounseling.ir/journal/article-1-498-fa.html
http://jzvj.miau.ac.ir/article_645.html
http://ensani.ir/fa/article/317817
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 کننرد.ناشویی برخوردار نیستند و در این زمینه احساس ضعف، ناتوانی و سررگردانی مریدر درمان خیانت ز

کند که ی  و جدید بروز می گوناگون هم به لحاظ اینكه خیانت زناشویی هر روز با اشكال و ابعاد پیچیده،

انوادگی آن پدیده چندوجهی شده است  و هم درمان آن نیازمند شناخت دقیو مسئله و ابعاد درون و برون خ

هرای طرالق، های جدید به آن پرداخرت. وقتری در مشراورهو شیوه هافنها، نظریه کارگیریبهاست و باید با 

بایرد ضرمن توانمنردی در درمران خیانرت  مشراورینکننرد زوجین علت طالق را خیانت زناشویی مآرح می

شند. چون حداقل یكی از زوجرین زناشویی، مهار  بیشتری در مدیریت هیجان و مباحبه انگییشی داشته با

 ,asayesh) نیست برخورداراز انگییه الزم برای ادامه دریافت خدما  مشاوره و بازگشت به زندگی مشترک 

r, 2018Farahbakhsh, Salimi Bajestani & Delava)   ازو پرر  دارد محرورو بیشرتر بره مشركل دیردگاه هیجران 

 درصرد 90، نفر  و انیجار نسبت به همسر و نفر سوم درگیر در خیانرت اسرت. طبرو نترایج تحقیقرا  خشم

داننرد و حتری انگیریه حضرور در مری بخششمیرقابلدرصد آن را  65 وزوج خیانت دیده آن را میراخالقی 

های طالق را کراهش اما سومین آسیبی که اثربخشی مشاوره؛  (Negash & Morgan, 2016) ندارندجلسا  را 

 ازآنجاکرهاست.  درمان مشكال  جنسیطالق در آن زمینه نیاز به آموزش دارند ضعف در  مشاورینداده و 

نادیده گرفتن فرایند درمان و حل اختالفا  زناشرویی، نارضرایتی جنسری و دالیل طالق و  ترینمهمیكی از 

Hosseini, Godarzi, Ahmadyan & Yarahmadi,2020، e Shirpak, Rafaiعملكررد نرامآلوا جنسری اسرت )

Chinichian, Eftekhar & Ramezankhani,2010 ،)فقردان و عرردم درک مناسررب از امررور جنسررری ناآگاهی ،

وجررود موانررع اجتمررراعی و فرهنگررری در راه  و شناختیرواندانش جنسی تخببی در کاربرد مداخال  

مربروط بره مشراوره خردما   ارامه آموزش مفاهیم امور جنسی، سبب فقدان یا سآح پرایین کمیت و کیفیت

 ,Ahmadnia, Haseli & Karamat) شرودمری مرراجعینو بهبود عملكرد جنسی در  آمروزش و بهداشرت جنسی

ایتی جنسری پرایین باشرد با نارضر مراجعینهای طالق در درمان با این توصیف اگر اثربخشی مشاوره(   2017

شروند. درمانگر جنسری تربیرت نمری عنوانبهدر فرایند تحبیل خود  مشاورینی عادی است زیرا ی  مسئله

شرکت در جلسا  مشاوره طالق  ازآنجاکهبه درمانگر جنسی ارجاع داده شوند اما   مراجعینالزم است این 

دهنرد و خرود گر و پیگیری درمان مقاومت نشان میدر برابر ارجاع به درمانگران دی مراجعیناجباری است،  

طالق هم از توانمندی الزم بررای ارامره خردما  برخروردار نیسرتند و عملكردشران در ایرن زمینره  مشاورین

 شود.ضعیف ارزیابی می

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/00483481011064154/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/00483481011064154/full/html
https://psycnet.apa.org/record/2015-49711-001
doi:%2010.29252/psychosci.19.87.361
http://payeshjournal.ir/article-1-563-en.html
http://payeshjournal.ir/article-1-563-en.html
http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-9686-fa.pdf
http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-9686-fa.pdf
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 مرراجعینچهارمین آسیبی که از واحد معنایی بیشتری برخوردار است ضعف در برقراری ارتباط و درمان  

. اسرتی برا ازدواج تحمیلری مراجعینبدقلو، دارای اختالل شخبیت، مقاوم، معتادان و  مراجعینل شامدشوار 

مهرار ،  مرراجعیننحوه برقراری ارتباط، شیوه و سب  درمان، نوع تشخیص و ارامره تكرالیف بره هریر  از 

ود که همه های شخبی گروه نمونه گواه آن باما ویژگی ؛طلبددانش، تخبص خاص و  تجربه زیادی را می

هرای طرالق برا و قآعراً در مشراوره نیسرتند برخرورداردشروار  مرراجعینهای در درمران از این توانمندی هاآن

، مقراوم بره درمران و میرمنآقری و پارانوییرددشوار، معتاد، اختالل شخبیت مررزی، ضرداجتماعی،  مراجعین

 کنند. و ناتوانی میقربانی ازدواج تحمیلی مواجه هستند که در آن احساس ضعف  مراجعین

اما در ارامه مشاوره طالق  برخوردارندکمتری  واحد معناییبعدی که از  شدهشناساییدرنهایت سه آسیب 

اسرت ضرعف در  شرناختیروانبروده و اسراس کرار درمران و خردما   برخرورداراز ارزش و اهمیت براالیی 

ای طرالق تسرلط مشراور بره رویكردهرا و هدرمانی است. چون الزمه مشاورهدرمانی و خانوادهتشخیص، زوج

 Lusterman) کره طورهمرانو توانایی انجام مباحبه تشخیبی است.  درمانیزوج، درمانیخانوادههای نظریه

در  هراآنچرون بسریاری از  متأسفانه انددیدهآموزشگوید: املب درمانگران در زمینه درمان فردی می ( 2011

خاص از درمان است آموزش اندکی  شكلی و یا مشاوره طالق که  درمانیخانواده، درمانیزوجخبوص 

برا اسرتناد بره  اند عملكردشران از اثربخشری الزم برخروردار نیسرت.اند و توانمندی الزم را کسب نكردهدیده

تروان انتظرار داشرت کره مری مشراورینمدرک تحبریلی رشته و  نظر گرفتنو با در  گرفتهانجامهای مباحبه

عملكرد مروفقی نداشرته باشرند. ایرن امرر  هاآنطالق در درمان متقاضیان طالق و ایجاد سازش بین  مشاورین

و مباحبه  درمانیزوج، درمانیخانوادهرا در کسب مهار ، دانش و تخبص در زمینه  مشاورینتالش بیشتر 

 طلبد.تشخیبی می

هرا و هاسرت و موفقیرت و اثربخشری روشدرمرانگر از ضررور ی مشاور و روانو شایسته آموزش کافی

ی مشراور دارد. بستگی به مهار  و تجربره درواقعشود، می کاربردهبهدرمانی که در مشاوره و روان هاییفن

در تعامال  و ها و رفتارهایی متفاو  از برخوردهای عادی دهد تا پاسخآموزش شایسته، مشاور را یاری می

ع ممكرن ررررررنتایج م برت را بررای مراج درمانگرروانهای مشاور و روابط خود با افراد ارامه دهد. توانمندی

اش را آورد که قابلیت و توانراییسازد. دانش و مهار  مشاور مبنا و جهت مناسبی برای مراجع فراهم میمی

 مشراورینفرض بر ایرن اسرت کره  (.Gibson and Michel, 2017) دهدبرای دستیابی به نتایج م بت افیایش می

هرای هرای آموزشری مناسرب را گذرانرده باشرند و برنامرهتوانند در کارشان موفو باشند که برنامرهزمانی می

https://www.gisoom.com/book/11031636
https://www.gisoom.com/book/11031636
https://www.gisoom.com/book/1216235
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 ,Alikhani) باشند شدهریییبرنامه مشاوریننیازهای آموزشی  بر اساسآموزشی زمانی موفو خواهند بود که 

هرای مشراوره و کسرب تخبرص در زمینره طالق، گذرانردن دروس مشاورین(. در ارزیابی صالحیت 2019

رمران روانری و اجتمراعی، روانشناسری رشرد و شخبریت، د شناسیآسیبها و فنون مشاوره، خانواده، نظریه

 Ghahari, 2017 ;)دشوار و مدیریت هیجانا  از ضروریا  است  مراجعینخیانت زناشویی، نحوه مشاوره  با 

Baucom, Snyder & Gordon, 2009) ل ررررررررنررش، محرر  زدن اطالعررا  و تكامو انرردوختن علررم و دا

ی درمرانگری اسرت. ناگفتره ترین شرایط و ملیوما  تداوم حرفرههای درمان یكی از واجببندیچارچوا

 کرهاینکنرد و هرم هم فرایند مشاوره را دچار اختالل و آسیب می شدهگفتهپیداست که عدم رعایت اصول 

ای حرفره مشراورینمراجع را نسبت به مشاوره و  کهاین هایتاًنکند و مشاور را دچار نومیدی و سردرگمی می

 کند. های طالق نتیجه مآلوا را کسب نمیکند و از مشاورهمی اعتمادبیسرخورده، بدبین و 

 صرور به مشاورینهای طالق از دیدگاه مشاوره شدهشناساییهای در مرحله دوم پژوهش حاضر آسیب 

هرا و حوزه طرالق قررار گرفرت ترا جهرت رفرع آسریب متخببیناختیار  در هفت محور در شدهبندیدسته

ها نشران داد مناسبی را پیشنهاد دهند. یافته هایروشو  هافنها، ؛ محتوا، منابع، سرفبلشدهشناسایینیازهای 

تخببی، اجررای کریس ریپرور  و  هایکارگاه درحوزه طالق بیشتر در قالب شرکت  متخببیننظرا  

رویكررد درمرانی و  کارگیریبرهبرر  تأکیردو منابع جدید و مفیرد،  هاکتااتجارا، معرفی  گذاریاشتراک

بر کسب مهار  خاص و ارامه رهنمودهای کلی بود. پژوهشگر با در نظرر گررفتن همره  تأکیدنظریه خاص، 

زه حرو متخببرینمردنظر  هرایکارگاهو با توجه بره عنراوین  شدهمعرفیرهنمودها و بررسی و مآالعه منابع 

دقیرو عنروان،  طوربه کارگاه هری آموزشی را تدوین نمود که هفت کارگاه آموزشی شد. برای طالق، بسته

و  کنندگانشررکتاهداف آموزشی، مد  و تعداد جلسا ، محتروای آموزشری، شریوه ارزشریابی، شررایط 

شراوره خرانواده در در اختیرار اسراتید حروزه م شردهتدوینی بسرته درنهایرتطراحی شد.  مورداستفادهمنابع 

دانشگاه عالمه طباطبامی تهران و دانشگاه زنجان قرار گرفت. تناسرب و کفایرت بسرته آموزشری جهرت رفرع 

شد. در مرحله سوم بسته آموزشری در قالرب هفرت کارگراه آموزشری توسرط  تامید شدهشناساییهای آسیب

هرا در رسی اثربخشی این آموزشطالق آموزش داده شد. بر مشاوریناساتید مجرا در هر زمینه مشخص به 

بروده  مرؤثرهرا ایرن آمروزش کره دادنشان  ایجادشدهدر مییان سازش  مشاورینعملكرد  درنتیجهگام سوم و 

 طوربره مشراورینها توسرط ایرن در متقاضیان طالق پس از دریافت آموزش ایجادشدهاست و مییان سازش 

https://www.gisoom.com/book/11547759
https://www.gisoom.com/book/11547759
https://www.gisoom.com/book/11397627
https://www.gisoom.com/book/11379658
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 ,Salimi , moatamedi, esmaili & Farahbakhshkhakiهش )است. این یافته برا نترایج پرژو یافتهافیایش فراوانی

2017Bajestani, ) آمرروزش بررر کیفیررت خرردما  مشرراوره قبررل و بعررد از آمرروزش، تررأثیر (2016 Ebrahimi, )

 ,Aminshayan Jahromi, Bagheri) مردارس، مشراورینبرر عملكررد  شردهتدویناثربخشی محتوای آموزشری 

2017 ,Najarpoor &, Akbari) وری، )های آموزشی بر توانمندسازی و بهرهدوره اثربخشیDiba Vajari, Shafia 

2012 ,abadi, Esmaeeli, Karami)  هررای مشرراور از طریررو آمرروزش،افرریایش صررالحیت (sayadi, shafi' 

abadi,2010) بر و شناختی توماس و ولتهوس  یآبادشفیعهای چندمحوری برنامه آموزشی مبتنی بر مدل تأثیر

بهبرود کیفیرت  توانمندسرازی برر ترأثیر (Chiang & Hsieh, 2012و ) مشراورین شناختیروانافیایش توانمندی 

راسرتای طرالق در  مشراورینی آموزشری توانمندسرازی عملكرد همسو است. با توجه به اینكه رسالت بسرته

طرالق برا  مشراورینتوان چنین استنباط نمرود افیایش مییان سازش در زوجین متقاضی طالق بوده است، می

ها در جلسا  آموزشی و عملیاتی کردن این آموزه هایکارگاهتهای الزم در کسب دانش، اطالعا  و مهار

هرای مهرم از مؤلفهان ذکر است اصوالَ شای معناداری افیایش دهند. طوربهاند مییان سازش را مشاوره توانسته

، ارزشیابی مییان تحقو اهداف یا تعیین آثار آموزش است. از طریو انسانیش نیروی رییی آموزفرایند برنامه

هرای توان صحت عملیا  و مییان حبول نتایج را مشخص کرد. از میان انرواع ارزشریابی دورهارزشیابی می

تررین و معتبرتررین پس از اجرای برنامه و در محیط واقعی کار، کامرل یو تعیین اثربخش آموزشی، ارزشیابی

. ایرن بایرد نیرروی انسرانی تجهیری شرود بدین منظور برای اجرای هر نوع توانمندسرازی،ت. نوع ارزشیابی اس

 به اندتومی آموزش ای کهنتیجه . بهترینباشداطالعا  مریارامه  آموزش و  طراحی محتوا، تجهییا  شامل

 هایدر دوره فردی شودکهمی واقع مؤثر زمانی است و آموزش توانایی در عملكرد افیایش آورد تدس

 و دهرد انتقرال فرایندکار به را آن کسب، را جدیدی هایمهار  و اطالعا  و کند شرکت آموزشی

از  عبرار  آمروزش انتقرال (.Eskandari & Mirakbari, 2019)در کارش شود  با ارزش نتایج کسب به منجر

 & Bairdاسرت ) کرار محریط در شرده کسرب هایمهار  دیگر و نگرش مهار ، دانش، کاربرد فرایند

Wang, 2010). یابرد و و دانش افراد بهبود مری هامهار توانمندسازی باور فردی است که بوسیله آن  درواقع

بهبود یافت قآعراَ  شدهارامهکند. اگر عملكرد فرد و سازمانی بهتر شد و کیفیت خدما  بر طبو آن  عمل می

. بر همین اساس بهبود عملكررد (Tindowen,2019)است  ایجادشدهدر نیروهای آن سازمان توانمندی بیشتری 

نترایج پرژوهش هرم  دارد. هاآنو ایجاد سازش بیشتر بین متقاضیان طالق حكایت از توانمند شدن  مشاورین

ق انرد و میریان سرازش زوجرین متقاضری طرالطالق بهبود یافته و توانمندتر شده مشاوریننشان داد عملكرد 
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هرا بره توان گفت آسریبافیایش یافته است. پس می  %10های آموزشی حدود نسبت به قبل از اجرای دوره

طرالق  مشراورینی آموزشی علمی و دقیو طراحی و اجرا شده که به واسآه آن و بسته شدهشناساییدرستی 

 .اندتوانمندتر شده

 پژوهش ها و پیشنهادهایمحدودیت

هرای طرالق و شناسری مشراورهآالعه اولرین پژوهشری اسرت کره در زمینره آسریبباید توجه داشت که این م

همكار در طرح مشاوره طالق اجباری دادگستری و بهییستی انجام شده است. ضمن  مشاورینتوانمندسازی 

پرژوهش  نوید نو و بكر بودن موضوع، برای پژوهشگر محدودیت منابع علمی و پژوهشی را به همراه داشت.

گرر، دشرواری های دیگری از قبیرل احتمرال سروگیری مبراحبههر پژوهش دیگری محدودیتحاضر مانند 

حوزه طالق، استفاده از گروه نمونره در دسرترس و داوطلرب، عردم کنتررل سرابقه و  متخببیندسترسی به 

  هد.دها را کاهش میپذیری یافته، عدم استفاده از گروه کنترل داشت که قابلیت تعمیمانتجربه درمانگر

طالق شده  مشاوریناز ی  سو منجر به کسب بینش و آگاهی بیشتر در  شدهشناساییهای نهایتاً اینكه آسیب

شناسی و آموزش آن، موجب توانمند شدن و ی آموزشی مبتنی بر آسیبو از سوی دیگر با تدوین بسته

ر طرح مشاوره و کم  به تحقو اهداف دادگستری و بهییستی د مشاورینبرای  کارآمدیکسب شرایط 

های تواند به متولیان، سیاستگذاران و برنامه رییان در ترسیم و تدوین برنامهها میطالق اجباری شد. این یافته

 مشاورینکند تا با تغییر رویكرد حاکم در آموزش طالق کم   مشاورینتعالی، بالندگی و توانمندسازی 

 تأکیدكرد مهار  محوری و مسئله محوری که مورد دارد، به روی تأکیدکه بر محفوظا  و معلوما  صرف 

شود اسناد باالدستی کشور خبوصاً نقشه جامع علمی کشور است توجه بیشتری نمایند. همچنین پیشنهاد می

های طالق از دیدگاه متقاضیان طالق، نتایج پژوهش حاضر را های مشاورههای آتی با مآالعه آسیبپژوهش

طالق را پوشش  مشاورینهای مغفول مانده آموزش و توانمندسازی سایر جنبه تر نموده وتر و کاملجامع

 .دهند
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 اخالق پژوهش

شناسی ها و ضوابط اخالقی انجمن روانای است، بنابراین مالکهای مداخیهکه پژوهش حاضر از نوع پژوهشبه دلیل این

نامه که یک رضایتطوریران در نظر گرفته شد. بهشناسی و مشاوره ایهای اخالقی سازمان نظام روانآمریکا و مالک

کنندگان شرکت شناختیروانآگاهانه کتبی با در نظر گرفتن نکات زیر تدوین گردید: اصل رازداری رعایت شود، سالمت 

د. احترام گذاشته شو هاآندر اولویت قرار گیرد، اگر افراد تمایل به شرکت در روند درمان نداشته باشند به درخواست 

)منافع  2و  13های عیوم پزشکی کدهای گانه مصوب کمیته کشوری اخالق در پژوهش 26همچنین بر اساس کدهای 

 )هماهنگی پژوهش با موازین دینی و فرهنگی( رعایت شد. 20ها در جهت پیشرفت دانش بشری(، کد حاصل از یافته

 مشارکت نویسندگان

 و نویسندگان دیگر راهنمایی و مشاوره این رساله را برعهده داشتند. استاول این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده 

 منابع مالی

 انجام شد. هزینه شخصی ملققبا این مطالعه  

 هادادهدسترسی به مواد و 

 استفاده شد.  مصاحبه نیمه ساختاریافتهدر این پژوهش از  

 کنندگانمشارکتاخالقی و رضایت  تائید

اطمینان دادند که نتایج تلقیق  هاآندر پژوهش فرم رضایت آگاهانه را پر کردند و ملققان به  انکنندگمشارکت همه 

 ملرمانه خواهد بود. 

 رضایت برای انتشار

 نویسندگان از انتشار این مقاله رضایت کامل دارند 

 تصریح درباره تعارض منافع

اوره دانشگاه عالمه دانشجوی دکترای رشته مشاول  این پژوهش با منافع شخص یا سازمانی منافات ندارد. نویسنده 

تهران و نویسنده پنجم عضو  دانشگاه عالمه طباطبائیتا چهارم عضو هیت عیمی دانشگاه دوم  گانسندنویطباطبائی است و 

 عیمی دانشگاه زنجان هستند. هئیت 

 سپاسگزاری

 دانی را دارند.تشکر و قدر نهایت، کنندگان در این پژوهشز همه شرکتنویسندگان ا 
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