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هاي  زوجطالق  اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر بازنمایی الگوهاي والدینی بر انصراف ازبررسی 
  متقاضی طالق

  3؛ علیرضا کیامنش1آبادي ؛ عبداهللا شفیع2؛ معصومه اسمعیلی*1امید مرادي
  

  چکیده
ثیرات این أکند. ت ا طی میروند تصاعدي ر ،خصوص کشورهاي در حال گذاري مانند ایران هطالق در اکثر کشورها، ب :زمینه

تواند بسیار مخرب باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی  خانواده و فرزندان می ،ها پدیده بر زوج
  هاي در آستانه طالق صورت گرفته است. بر الگوهاي والدینی بر انصراف از طالق زوج

آزمون با گروه کنترل نامعادل اجرا شد.   پس - که در قالب طرح پیش آزمون آزمایشی بود، روش انجام این پژوهش نیمه :ها روش
کننده به مرکز مشاوره خانواده دادگستري شهرستان سنندج  طالق، مراجعه هاي متقاضی پژوهش شامل تمامی زوججامعه آماري 

ر شرکت در جلسات درمانی بودند، زوج که خواستا 16تعداد  ،گیري داوطلبانه با استفاده از روش نمونه .بود 1390در سال 
اي  دقیقه 90جلسه  7مدت  هاي گروه آزمایش به زوج) قرار داده شدند. زوج 8انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 

اري ها از آزمون آم منظور تجزیه و تحلیل داده صورت زوجی، تحت درمان مبتنی بر بازنمایی الگوهاي والدینی قرار گرفتند. به به
  دو استفاده شد. خی
) از طالق منصرف شدند. میزان %5/12زوج گروه کنترل، یک زوج ( 8) و از %5/62زوج ( 5زوج گروه آزمایش،  8از  :ها یافته

 ). P≥01/0کننده در این برنامه بیشتر از گروه کنترل بود ( هاي شرکت انصراف از طالق زوج

یید أها مورد ت ثیر زوج درمانی مبتنی بر الگوهاي والدینی را در کاهش طالق زوجأنقش و ت ،هاي این پژوهش یافته ي:ریگ جهینت
  .دهد میقرار 
 زوج درمانی مبتنی بر الگوهاي والدینی، طالق :ها واژه کلید
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 می باشد.

  

  مقدمه
هـاي اجتمـاعی جامعـه اسـت.      طالق یکی از آسـیب 

تمامی اقشار جامعه از جمله زنـان و مـردان و نهادهـاي    
دیگر به نوعی درگیر عوارض سوء طالق هسـتند. فراینـد   

ـ    ثیرات مخـرب و  أطالق بر چرخه زنـدگی خـانوادگی، ت
خی از محققان مسایل خانواده ). بر1گذارد ( نیرومندي می

معتقدند که تعارض زناشـویی ممکـن اسـت بـه اشـکال      
گوناگون از آن جملـه افسـردگی یکـی یـا هـر دو زوج،      

آمیز بین فرزندان، سوء رفتار بـا   اعتیاد، رشد رفتار اختالل
بـروز  همسر و درگیري لفظی و فیزیکی بین هـر دو زوج  

). 2ق گـردد ( نهایتاً ممکن است منجر به طـال  پیدا کند و
عـواملی همچـون اختالفـات شـدید اعتقـادي،       ،محققان
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هـاي فرهنگـی، مشـکالت     هاي شخصیتی، تفـاوت  تفاوت
هــاي جنســیتی،  یــابی اقتصــادي، عــدم توجــه بــه نقــش

هاي متفـاوت، خصوصـیات    هاي خانوادگی، تربیت تفاوت
شخصیتی ناسازگار و پافشاري دو طـرف در بـه کرسـی    

عنوان علـل طـالق ذکـر     را بهي خود أنشاندن عقیده یا ر
هاي روانی و  ). از طرفی بسیاري از اختالل3-5اند ( نموده

تواند نتیجه نارضایتی زناشـویی و   هاي عاطفی می آشفتگی
عنوان یک آسـیب اجتمـاعی در    ). طالق به6طالق باشد (

طور محسوسی افزایش  هاي اخیر در دنیا و در ایران به سال
  ).7یافته است (

که در تحقیقـات   ي احتمالی طالقها علت یکی از این
تر به آن توجه شـده اسـت، الگوهـاي والـدینی      قبلی کم

. افکار، نگرش ها، رفتارها، اعتقادات و هیجانات مـا  است
هاي غالب اجتماعی و خانوادگی قـرار   ثیر روایتأتحت ت

رسد در بین اعضاي یـک جامعـه و    نظر می گیرد که به می
ایـن   .ک خانواده مشـابه باشـد  همچنین در بین فرزندان ی

ــت ــت  روایـ ــا تحـ ــدینی هـ ــاي والـ ــوان الگوهـ   عنـ
(Parental Pattern)  .این الگوها تا حـد  تعریف شده است

ثیر أها ت زیادي از خانواده اصلی به فرد منتقل شده و از آن
). منظور از الگوهـاي والـدینی، افکـار،    8پذیرفته است (

وادگی و احساسات و رفتارهایی است کـه از بافـت خـان   
فرهنگ جامعه گرفته شده اسـت و تـا حـد زیـادي نـوع      

ثر اسـت. هـر فـرد بـر     ؤگیري آن م جنسیت فرد در شکل
کنـد و   فکـر و عمـل مـی    ،اساس این الگوهاي والـدینی 

هاي رفتاري و عاطفی فرد هم تا حد زیادي از این  واکنش
 ،). بنا به نظر روانشناسـان شـناختی  9گیرد ( ثیر میأعامل ت

گیرند و رویدادهاي  ا در زمان کودکی شکل میاین الگوه
ـ  بعدي زندگی در تغییر یا تکمیل آن گذارنـد   ثیر مـی أها ت

هاي زنـدگی   توان در تمامی زمینه ). این الگوها را می10(
هـایی از   فردي و اجتمـاعی افـراد مشـاهده کـرد. جنبـه     

الگوهاي والدینی که با زندگی زناشویی ارتبـاط نزدیـک   
هـاي   نگـرش بـه ازدواج (انگیـزه    -1: دارند عبارتنـد از 

 -3ثر در تداوم زنـدگی مشـترك،   ؤعوامل م -2ازدواج)، 
نقش زن  -4نگرش نسبت به طالق (معنا و مفهوم طالق)، 

و مرد در زنـدگی زناشـویی (وظیفـه در قبـال فرزنـدان،      
هاي جنسیتی، کار کردن زن در بیـرون از خانـه،    یابی نقش

صـیل کـردن زن و   همکاري مـرد در کارهـاي خانـه، تح   
هاي حل تعارض  شیوه -5گیري نهایی در خانه) و  تصمیم

). این الگوهاي والدینی در عصر حاضـر و  9در خانواده (
دلیـل   خصـوص جوامـع پیشـرفته، بـه     هب ،در اکثر جوامع

ـ  ثیر أافزایش سطح تحصیالت افراد، اشتغال هر دو زوج، ت
ده و ها و تغییرات فرهنگی، دچار انعطاف بیشتري ش رسانه

گرایی تغییرجهـت یافتـه اسـت. امـا در      به سمت تساوي
جوامع سنتی، پایبندي به الگوهاي والدینی خشـک باعـث   
به وجود آمدن تعارضاتی در روابط زناشویی شـده اسـت   

اند افرادي که الگوهاي والدینی  ). تحقیقات نشان داده11(
غیرمنعطف و خشک دارنـد در زنـدگی زناشـویی بیشـتر     

  ).  12شوند ( دچار مشکل می
تالش در جهت  مطالعات مختلف نشان داده است که 

ــع مشــکالت و معضــالت  ــدبخش  مــیآن رف ــد نوی توان
هــاي  ). روش13اي ارزشــمند و متعــالی باشــد ( جامعــه

درمانی مختلف بر روي تعارضات زناشویی و طـالق   زوج
روي اند کـه مـداخالت امیـدمحور و ترکیبـی      نشان داده

ــردي غیرو  ــین ف ــات ب ــعتوقع ــه  اق ــه و ب ــورکلی  بینان   ط
ـ  )14هـا (  هاي بین فردي زوج تحریف ثر بـوده اسـت.   ؤم
رفتاري اسالمی و تحلیـل   -درمانی شناختی زوج همچنین

ــل،  هــاي  افــزایش خودشناســی زوجباعــث رفتــار متقاب
 CoMeTاثربخشـی  از طرفـی   .)15( شده اسـت  ناسازگار

(Combines mediation with therapy)تعارضـات  کاهش ، بر 
ثر واقـع شـده   ؤطور معناداري م باالي والدین جداشده به

 ). زوج درمـانی مبتنـی بـر الگوهـاي والـدینی     16است (
(Couple therapy based on representing parental parents) 

درمانی است کـه بـر اسـاس     -اي هم، یک روش مشاوره
هـاي در آسـتانه طـالق در     آمده از زوج دست هاي به یافته

این یه داده بنیاد (گراندد تئوري)، تالش دارد به قالب نظر
ها کمک کند تا از طالق منصرف شده و مشکالتشان  زوج
ـ روش مناسبی حل نمایند. راهنمـاي عملـی در ارا   را به ه ی

بر اساس حاضر درمان مبتنی بر الگوهاي والدینی پژوهش 
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). بر اسـاس  17است ( (.Hughes, R. J) چارچوب هاگس
هـاي   چوب عملـی بـراي ایجـاد برنامـه    ارچ ،این دیدگاه

درمانی زندگی خـانوادگی جهـت رسـیدن بـه      -آموزشی
لفـه محتـوا،   ؤاستانداردهاي باالي کیفیت داراي چهـار م 

 آموزشی، فرایند اجـرا و فراینـد ارزیـابی    -فرایند درمانی
ها جهـت ایجـاد    لفهؤکند که این م کید میأهاگس ت است.

). 18تعامـل باشـند (   دربایـد  با هم  ثرؤتجربه یادگیري م
عـواملی را کـه بیـانگر     ،ماهیت جامع چارچوب هـاگس 

ها براي آموزش و کاهش طالق است در بر  بهترین فعالیت
گیرد. بعد از مشخص شدن محتواي مشاوره پیشـگیري   می

ـ  از طالق بر اساس یافته هـاي   آمـده از زوج  دسـت  ههاي ب
ـ  ها، فعالیت آموزشی) مهارت -طالق (محتواي درمانی ا، ه

 -هاي درمانی و آموزشی مورد نیاز (فرایند درمـانی  روش
تعـداد   ،این مـوارد متناسب با  شود. پیگیري می آموزشی)

مشـخص   ،ها و موارد مورد نیـاز  بندي آن جلسات و زمان
آموزشی کـاهش   -صورت بسته درمانی (فرایند اجرا) و به

تدوین و مورد اجرا و ارزیـابی (فراینـد ارزیـابی)     ،طالق
  گیرد.  میقرار 

ل فرهنگـی مـواردي نظیـر صـداقت،     یدر زمینه مسـا 
آمیختگی با خانواده اصلی، احتـرام بـه    گرایی، درهم جمع

هـاي جنسـیتی و مردسـاالر     ترها، پایبندي به کلیشه بزرگ
است، ایـن  کردستان هاي زندگی زناشویی  بودن از ویژگی

ـ   تواند روي الگوهاي والـدینی زوج  ها می ویژگی ثیر أهـا ت
 بیـاورد. وجـود   ها بـه  ته و گاهاً مشکالتی را براي آنگذاش

شده از سوي سـازمان ثبـت    همچنین بر اساس آمار اعالم
، در کل 1390احوال استان کردستان، آمار طالق در سال 

توانـد   ایـن آمـار بـاال مـی     .مورد بوده است 3271استان 
عواقب وخیمی از لحاظ اقتصادي، اجتماعی، فرهنگـی و  

همـین خـاطر    راد و جامعه داشته باشـد. بـه  روانی براي اف
خانمانی فرزنـدان و   براي کاهش طالق و جلوگیري از بی

ـ عوارض منفی   ،هـا و جوامـع   بـراي خـانواده   لهأاین مس
هاي درمـانی   ضروري است که در این خصوص به روش

پردازند، بیشتر توجه شـود.   که بر بافت فرهنگی جوامع می
لی یزناشویی یکی از مسا که تعارضات دلیل این همچنین به

است که به بافت فرهنگی جامعه وابسته است، مزیت این 
هاي دیگر این است که  روش زوج درمانی نسبت به روش

تواند یک درمان  چون بر الگوهاي والدینی مبتنی است، می
ـ  ،مخصوص بافـت فرهنگـی جامعـه ایـران       خصـوص  هب

  پــژوهش حاضـر بــا ترتیـب   غـرب کشـور باشــد. بـدین   
زوج درمانی مبتنی بـر الگوهـاي    رسی اثربخشیهدف بر
طـالق   هـاي متقاضـی   بر انصراف از طالق زوجوالدینی 

    انجام شد.
  

  ها روشمواد و 
آزمایشـی بـود کـه در     روش انجام این پژوهش نیمـه 

آزمون با گروه کنترل نامعادل  پس -آزمون قالب طرح پیش
هاي  اجرا شد. جامعه آماري پژوهش حاضر را تمامی زوج

کننده بـه مرکـز مشـاوره خـانواده      تقاضی طالق مراجعهم
، تشــکیل 1390دادگســتري شهرســتان ســنندج در ســال 

کننـده بـه    هاي متقاضی طالق مراجعه داد. از بین زوج می
ــتفاده از روش     ــا اس ــنندج ب ــتان س ــتري شهرس دادگس

زوج که حاضر به شرکت  16تعداد  ،گیري داوطلبانه نمونه
، انتخـاب و در دو گـروه   اي بودنـد  در جلسات مشـاوره 

زوج) قـرار داده شـدند.    8آزمایش و کنترل (هـر گـروه   
هـا   ها منوط به داشتن یک سـري از ویژگـی   انتخاب زوج

داشتن تعارضات شدید، ها با معیارهاي  براین زوجابن .بود
سواد خواندن و نوشتن و عالقه بـه شـرکت در جلسـات    

هر  ،زمایشهاي گروه آ زوج وارد مطالعه شدند. اي مشاوره
اي تحت درمان مبتنـی بـر    دقیقه 90جلسه  7مدت  بهکدام 

. در ایـن مـدت   بازنمایی الگوهاي والدینی قـرار گرفتنـد  
بعـد از   اي روي گروه کنترل انجام نشد. گونه مداخله هیچ

آزمون بر روي هر دو گروه  اي، پس اتمام جلسات مشاوره
 ل اخالقـی یاجرا گردید. همچنین به خـاطر رعایـت مسـا   

آزمـون   همین مداخالت در مورد گروه کنترل، بعد از پس
اي  اعمال شد و گروه کنترل هم تحـت جلسـات مشـاوره   

هـا از آزمـون    منظور تجزیه و تحلیـل داده  قرار گرفتند. به
  دو استفاده شد. آماري خی
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  طرح مداخله
اي بــر اســاس الگوهــاي  محتــواي جلســات مداخلــه

و همچنین بـر  اولیه ی دست آمده از مطالعه کیف هوالدینی ب
ها را در  که موارد اختالف زوج هاي پیشین پژوهش اساس

این موارد دانسته بودند، انتخاب و با استفاده از چارچوب 
 ).19 و 17هــاگس و رویکــرد یکپارچــه اجــرا گردیــد (

    آمده است. 1سرفصل محتواي جلسات درمان در جدول 

  

  بر الگوهاي والدینیسرفصل محتواي جلسات درمان مبتنی  -1جدول 
  مفاهیم و موضوعات مورد بحث  جلسات 

ها، بررسی سطح کارکرد خانواده، بررسـی مرزهـاي خـانواده و بررسـی      ارزیابی جامع، بررسی شکایات و مشکالت زوج  اول
  ها نسبت به مفاهیم ازدواج (انگیزه ازدواج)؛  نگرش زوج

ارتباطی)، بررسی نگرش  و رفتاري -ها (ساختاري، شناختی رضات زوجانتخاب رویکرد درمانی مناسب براي کار روي تعا  دوم
ها نسبت به تداوم زندگی مشترك، نگرش نسبت به طالق و عواقب آن، ایجاد مرزهاي مناسب در خـانواده، آمـوزش    زوج

  ها؛ هاي ارتباطی مناسب به زوج مهارت
ه یی موارد نامناسب و ارتباط آن با روابط زناشویی و اراهاي جنسیتی زن و مرد در زندگی زناشویی و شناسای بررسی نقش  سوم

  تکلیف خانه؛
هاي  شان؛ ثبت افکار منفی و نامناسب خود در زمان ها در خصوص الگوهاي والدینی ناکارساز و غیرمنعطف آگاهی به زوج  چهارم

  ها؛ هاي تقویت رابطه و افزایش شادي زوج ها، آموزش مهارت مختلف براي تغییر آن
هاي حل تعارض ناکارآمدشان در گذشته، توجه  ها در خصوص شیوه هاي حل تعارض، افزایش آگاهی زوج آموزش مهارت  مپنج

ها و حفظ احترام همسـر، کـار    ترها، مشورت با آن به مواردي مانند گذشت، صداقت، صبر و تحمل، ایثار، احترام به بزرگ
  ها؛ حترام به آنآمیز از خانواده اصلی با حفظ ا روي جدا شدن مسالمت

هاي افزایش کیفیت زندگی، آموزش به زنان که کارهاي خوشایند و مناسبی براي سرگرم شدن در طی روزها  آموزش شیوه  ششم
  پیدا نمایند، استفاده از فن روزهاي مراقبت؛

هـا در   ی بـه زوج شده در طی جلسات قبلی، شناسایی مشکالت موجود بـر سـر تغییـرات، آگـاه     بندي کارهاي انجام جمع  هفتم
  هاي حل مشکل، پایان جلسات. خصوص بازگشت به مشکل و راه

  
  ها یافته

ــژوهش  ــن پ ــات  زوج  16 ،در ای ــه داراي تعارض ک
هـا   مورد مطالعه قرار گرفتنـد،. زوج زناشویی باالي بودند 

زوج) قرار داده  8در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 
یی ماننـد سـن،   هـا  شدند. این دو گروه از نظـر  ویژگـی  

تحصیالت، تعداد فرزندان، سابقه طالق در خانواده، سطح 
تعارضات، شغل، مدت آشنایی قبل از ازدواج و دفعـات  

ـ    هـا در   هازدواج تقریباً همگن بودند. نتـایج توصـیفی یافت
شـناختی نشـان داد کـه نـوع      خصوص اطالعات جمعیت

بیشتر مشاغل آزاد  ،شغل در هر دو گروه آزمایش و کنترل
هـا بـا هـم غیرفامیـل      بیشـتر زوج  ،. در هر دو گروهاست

 81والدین گـروه آزمـایش و    درصد از 94بودند. حدود 
درصد از والدین گروه کنترل با ازدواج فرزندشان موافـق  

بیشترین درصد  ،د و در هر دو گروه آزمایش و کنترلنبود
فراوانی علت تقاضاي طالق پرخاشگري همسـر گـزارش   

    ).2 (جدول شد
 بازنمـایی  راي سنجش اثربخشـی درمـان مبتنـی بـر    ب

هـاي گـروه    الگوهاي والدینی بر انصراف از طـالق زوج 
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دست آمـده   هنتایج ب .دو استفاده شد آزمایش از آزمون خی
، بـا درجـه   31/8شـده   دو محاسبه ان داد که مقدار خینش

معنادار است، بدین معنا که  P≥01/0آزادي یک در سطح 
شده در جدول فوق معنادار  ی مشاهدهتفاوت توزیع فراوان

باشد. به عبارت دیگر درمان مبتنی بر الگوهاي والدینی  می

کننده در این برنامـه   هاي شرکت بر انصراف از طالق زوج
ثر بـوده اسـت و درصـد انصـراف از     ؤ(گروه آزمایش) م

 (جـدول  باشد طالق در این گروه بیشتر از گروه کنترل می
3.(  

  

  هاي آزمایش و کنترل شناختی گروه جمعیت اوانی خصوصیاتتوزیع فر -2جدول 

  متغیر
  گروه کنترل  گروه آزمایش

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  سن
30- 21  
40- 31  

14  6/87  13  2/81  
2  4/12  3  8/18  

  تحصیالت
  و زیر دیپلم دیپلم

  لیسانسو  فوق دیپلم
  باالتر از لیسانس

4  2/25  10  5/62  
11  8/68  5  2/31  
1  6  1  3/6  

مدت آشنایی قبل از 
  ازدواج

  کمتراز یک ماه
  ماه6-1

  از شش ماه بیشتر

8  50  8  50  
6  5/37  -  -  
2  5/12  8  50  

  تعداد فرزندان
  بدون فرزند

1- 2  
3  

10  5/62  6  5/37  
4  25  10  5/62  
2  5/12  -  -  

  دفعات ازدواج
1  
2  

16  100  11  8/68  
-  -  5  2/31  

  

 هاي پژوهش افقی انصراف از طالق در گروهجدول تو -3جدول 

  P value  جمع  بله  خیر  گروه       انصراف از طالق

  آزمایش
  16  10  6  فراوانی

01/0  
  50  3/31  8/18  درصد

  کنترل
  16  2  14  فراوانی

01/0  
  50  3/6  8/43  درصد

  جمع
  32  12  20  فراوانی

01/0  
  100  5/37  5/62  درصد
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  بحث 
ف بررسی اثربخشی درمان مبتنی پژوهش حاضر با هد

ها صـورت   بر الگوهاي والدینی بر انصراف از طالق زوج
 10 ،نفر گـروه آزمـایش   16گرفت. نتایج نشان داد که از 

نفـر از طـالق منصـرف     2 ،نفر گروه کنتـرل  16نفر و از 
اند، یعنی درمان مبتنی بر الگوهاي والـدینی توانسـته    شده

ـ   است درصد بیشـتري از زوج  روه آزمـایش را از  هـاي گ
  .ثیر معنادار بوده استأطالق منصرف کند و این ت

تـوان بـا نتـایج تحقیقـات      را می پژوهش حاضر نتایج
  جعفــري؛ بهــاري و همکــاران؛ هانســون و لندبلنــد    

(Hansson, K & Lundbland, A.)؛ و جانسون و همکاران 
(Johnson, MD) ) 20-23همخوان دانست.(  

هاي  کنند زمینه ف سعی میالگوهاي زوج درمانی مختل
ها را شناسایی نموده و  هاي روابط زوج تعارض و آشفتگی

شـان را   هـا مشـکالت   ها کمک کنند تا در این زمینه به آن
شان رو بـه بهبـود بگـذارد.     رفع نموده و به تبع آن روابط

زوج درمانی مبتنی بر الگوهاي والدینی هم با کار بر روي 
این ابعاد  .شود ها می تغییر آن هاي مختلف افراد باعث جنبه

شامل بعد شناختی، هیجانی، رفتاري، ارتباطی و وظـایف  
ــتفاده از   زناشــویی مــی ــا اس ــد شــناختی ب باشــد. در بع

آور،  رویکردهاي شناختی سعی شد افکار منفی اضـطراب 
اي کـه در جریـان    بدبینانه و منحرف، همچنین افکار منفی
سـت شناسـایی و   رشد از والدین و جامعه درونی شـده ا 

ها کمـک   کند تا به زوج تغییر یابند. این رویکرد سعی می
هاي شناختی منفی خـود آگـاهی یابنـد و بـا      کند از جنبه

در  تـا ها را تصحیح نمایند  آن ،هاي درمانی کمک مداخله
). ایـن  24( شـوند نهایت از تصمیم بـه طـالق منصـرف    

ات رویکرد از لحاظ هیجانی روي شناسایی و کنترل هیجان
مخرب مانند خشم، نفـرت، حسـادت، غـم و اضـطراب     

گـذارد.   ثیر مـی أها و نحوه ابراز آن به شیوه مناسب ت زوج
ها هیجانات و رفتارهاي منفی خود را تغییر  زمانی که زوج
توانند در کنار هـم بماننـد و بـه زنـدگی      بدهند، بهتر می

شان ادامه دهند. به همـین خـاطر الگـوي درمـان      ركتمش
هـا،   کیـد بـر ایـن جنبـه    أالگوهاي والدینی بـا ت  مبتنی بر

تعارضــات را کــاهش داده و کــاهش تعارضــات زمینــه 
 دهد. میگرایش به طالق را در زوجین کاهش 

  
  گیري نتیجه

ـ   ،هاي این پـژوهش  یافته ثیر زوج درمـانی  أنقـش و ت
هـا   مبتنی بر الگوهاي والدینی را در کـاهش طـالق زوج  

جا که زوج درمـانی مبتنـی    از آندهد.  مییید قرار أمورد ت
بر الگوهاي والدینی مبتنی بـر بافـت فرهنگـی مـراجعین     

ـ    تواند در زمینه باشد می می ثر ؤهاي فرهنگـی گونـاگون م
ثري ایفـا  ؤنقش م ،واقع شود و در کاهش طالق در ایران

  نماید. 
  

  و قدردانی تشکر
دانم از تمامی عزیزانـی کـه در ایـن     بر خود الزم می

نمودند، از جمله اساتید محترم راهنمـا،   پژوهش مرا یاري
اساتید محترم مشاور، کارمنـدان محتـرم مرکـز مشـاوره     
خانواده دادگستري اسـتان کردسـتان، سـازمان بهزیسـتی     

کننـده در ایـن    هاي شرکت استان کردستان و تمامی زوج
  نهایت تشکر و قدردانی را داشته باشم. ،پژوهش
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