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 Purpose: Marital problems can increase emotional divorce and 
decrease the spiritual health of couples. As a result, the aim of this 

study was to determine the effect of Iranian-Islamic lifestyle 

education on emotional divorce and spiritual health in couples with 
marital problems. 

Materials and Methods: The present study was quasi-experimental 

with pre-test and post-test design with control group. The study 
population was couples with marital problems who referred to 

counseling centers in Babol in 1400. The sample consisted of 30 

couples who, after reviewing the inclusion criteria, were selected by 

available sampling method and randomly replaced in two equal 
groups. The experimental group underwent 10 sessions of 60 

minutes of Iranian-Islamic lifestyle training and the control group 

remained on the waiting list for training. Research instruments 
included the Emotional Divorce Scale (Guttman, 1994) and the 

Spiritual Health Scale (Palutzin et al., 2012). Multivariate analysis 

of covariance in SPSS-21 software was used to analyze the data. 

Findings: The results showed that there was a significant difference 
between the experimental and control groups in terms of emotional 

divorce and spiritual health. In other words, the Iranian-Islamic 

lifestyle education method reduced emotional divorce and increased 
spiritual health in couples with marital problems (P <0.001). 

Conclusion: The results showed the positive effect of Iranian-

Islamic lifestyle education on emotional divorce and spiritual health 

of couples. As a result, for psychological interventions, especially 

to reduce emotional divorce and increase health, the Iranian-Islamic 

lifestyle education method can be used along with other educational 

methods. 
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 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 طالق بر اسالمی -ایرانی زندگیسبک آموزش تاثیر

 مشکالت دارای زوجین در معنوی سالمت و عاطفی

 زناشویی

  کاری آزاریبی فوژان
 ،اسالمی آزاد دانشگاه ، روانشناسی گروه ،ارشد کارشناسی یدانشجو

 .(نویسنده مسئول) ایران ساری ساری، واحد
 

  دهیچک
 و عاطفی طالق افزایش باعث تواندمی زناشویی مشکالت: هدف

 پژوهش این هدف نتیجه، در. شود زوجین معنوی سالمت کاهش
 و فیعاط طالق بر اسالمی -ایرانی زندگیسبک آموزش تاثیر تعیین

 .بود زناشویی مشکالت دارای زوجین در معنوی سالمت
 و آزمونپیش طرح با تجربینیمه حاضر مطالعه: هاروش و مواد
 دارای زوجین پژوهش جامعه. بود کنترل گروه با آزمونپس

 در لباب شهرستان مشاوره مراکز به کنندهمراجعه زناشویی مشکالت
 بررسی از پس که بودند زوج 30 پژوهش نمونه. بودند 1400 سال

 انتخاب دردسترس گیرینمونه روش با مطالعه به ورود هایمالک
 گروه. شدند جایگزین مساوی گروه دو در تصادفی روش با و

 -ایرانی زندگیسبک آموزش تحت ایدقیقه 60 جلسه 10 آزمایش
 شآموز برای انتظار لیست در کنترل گروه و گرفت قرار اسالمی

( 1994 گاتمن،) عاطفی طالق مقیاس شامل پژوهش ابزارهای. ماند
 برای. بودند( 2012 همکاران، و پالوتزین) معنوی سالمت مقیاس و

 افزارنرم در چندمتغیری کوواریانس تحلیل روش از هاداده تحلیل
SPSS-21 شد استفاده. 

 نظر از کنترل و آزمایش هایگروه بین که داد نشان هایافته :هایافته
 به. داشت وجود داریمعنی تفاوت معنوی سالمت و عاطفی طالق

 باعث اسالمی -ایرانی زندگیسبک آموزش روش دیگر، عبارت
 دارای زوجین در معنوی سالمت افزایش و عاطفی طالق کاهش

 .(P<001/0) شد زناشویی مشکالت
 یزندگسبک آموزش مثبت تاثیر از حاکی نتایج: گیرینتیجه
 در. بود زوجین معنوی سالمت و عاطفی طالق بر اسالمی -ایرانی
 و عاطفی طالق کاهش ویژهبه روانشناختی هایمداخله برای نتیجه،
 -ایرانی زندگیسبک آموزش روش از توانمی معنی سالمت افزایش
 .کرد استفاده آموزشی هایروش سایر کنار در اسالمی

 
 سالمت عاطفی، طالق اسالمی، -ایرانی زندگیسبک :هاواژه کلید

 .زناشویی مشکالت زوجین، معنوی،
 

 20/03/1400: افتیدر خیتار
 24/06/1400:  رشیپذ خیتار

  

 

 مقدمه
فراوان و  هایها و مشکلبا چالشنظام خانواده های اخیر در سال

طوری که فقدان درک و تفاهم متقابل مهمی مواجه گردیده؛ به
زوجین مشهود و در بسیاری از مواقع طالق راه حل آن شده است 

ها به درصد ازدواج 50دهند که تقریبا آمارهای فعلی نشان می(. 1)
انه بارز انجامند و آمار باالی طالق در ایران و جهان نشطالق می

پول، روابط  وجود مشکالت زناشویی است و مباحث مختلفی مانند
جنسی، روابط خویشاوندی، دوستان، فرزندان، خیانت جنسی، 

ای همشکالت عاطفی، مشکالت مالی، مشکالت ارتباطی، درگیری
 (.2توانند سبب ایجاد مشکالت زناشویی شوند )می کاری و غیره

می مانند تعارض زناشویی، مشکالت زناشویی گاهی با مفاهی
شوند و معرفی می ناسازگاری زناشویی و نارضایتی زناشویی

هایی در زندگی زناشویی ها و مشکلدهنده وجود چالشنشان
مشکالت زناشویی موجب نابسامانی و پریشانی  (.3باشند )می

شود و سالمت خانواده را روانشناختی در زندگی زوجین می
 (.4دهد )تاثیر قرار میصورت منفی تحت به

شوند زوجین دارای مشکالت زناشویی معموال دچار طالق عاطفی می
طالق عاطفی وضعیتی است که در ظاهر ساختار خانواده حفظ (. 5)

شود، اما در واقع خانواده از درون تهی است و رابطه عاطفی میان می
وجود رسد و یا اینکه هیچ رابطه عاطفی در آن زوجین به حداقل می

طالق عاطفی اولین مرحله فرایند طالق رسمی و بیانگر  (.6ندارد )
رابطه زناشویی رو به زوال است که احساس بیگانگی در آن افزایش 

در طالق عاطفی زوجین اگرچه زوجین از یکدیگر  (.7یابد )می
شوند، بلکه با یکدیگر ارتباط صمیمی ندارند، طور رسمی جدا نمیبه

ها و عواطف خود با یکدیگر صحبت کنند، ره احساستوانند دربانمی
ارتباط زناشویی مناسبی ندارند، محبت، اعتماد و احترام متقابل در 

دنبال بین آنها بسیار کم است و زوجین به جای حمایت از یکدیگر به
ها نشان یافته (.8نفس طرف مقابل هستند )تخریب و تنزل اعتمادبه

درصد  50/12از  1388واج در سال دهد که نسبت طالق به ازدمی
 هاافزایش یافته است که این یافته 1398درصد در سال  31/77به 

باشد، اما همیشه حاکی از افزایش شدید طالق رسمی در کشور می
شود و بر این اساس افزایش مشکالت زناشویی سبب طالق رسمی نمی

 طالق عاطفی، نداشتن روابط عاطفی و سردی عاطفی در روابط
باشد های بزرگ زندگی در عصر حاضر میزوجین یکی از چالش

(9.) 
ند، کویژگی دیگری که در زوجین دارای مشکالت زناشویی افت می

( که وضعیتی دارای مراتب گوناگون 10)سالمت معنوی است 
ها، های فرد، بینشها و قابلیتباشد که در آن، متناسب با ظرفیتمی

الزم برای تعالی روح که همان تقرب به های ها و تواناییگرایش
عنوان یکی سالمت معنوی به(. 11شود )خدای متعال است، فراهم می

دهنده تجربه معنوی انسان در زندگی در ارتباط از ابعاد سالمت نشان
دارای دو بخش  این سازه (.12با یک قدرت باالتر و برتر است )

ذهبی به سالمت وجودی و سالمت مذهبی است که سالمت م
رضایت ناشی از ارتباط با یک قدرت برتر و سالمت وجودی به 

افت  (.13تالش برای درک معنا و هدف در زندگی اشاره دارد )
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های روانشناختی شود که فرد دچار اختاللسالمت معنوی سبب می
 (.14از جمله افسردگی، اضطراب و فقدان معنای زندگی شود )

هایی جهت بهبود لزوم مداخلهوجود مشکالت زناشویی حاکی از 
ی یک .های روانشناختی زوجین دارای مشکالت زناشویی استویژگی

های موثر با توجه به بافت فرهنگی و اسالمی کشور ایران، از روش
دهنده زندگی نشانسبک (.15باشد )اسالمی می -زندگی ایرانیسبک

های یک باورها و ارزش ها،عادت ها،ها، رفتارها، فعالیتگرایش
فرد یا گروه است که معیارهای اخالقی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 

 (.16دهد )و فرهنگی را در زندگی فردی یا گروهی نشان می
ای کم و بیش جامع و منسجم از عملکردهای زندگی مجموعهسبک

روزمره یک فرد است که نه فقط نیازهای جاری او را برآورده 
ه روایت خاصی را که وی برای هویت مشخص خود کند، بلکمی

در  (.17سازد )گزیند را در برابر دیگران مجسم میبرمی
های ایرانی الگویی برای ای از ارزشزندگی ایرانی مجموعهسبک

باشند که این الگوها سبب انسجام و سازگاری شیوه زندگی افراد می
ی فرهنگ و زندگی اسالمشوند. همچنین، در سبکدر زندگی می

 و پیروی باشنددهنده رفتارهای افراد میدین اسالم عامل اصلی شکل
 (.18شود )ای برای دینداری افراد محسوب میاز اصول اسالم نشانه

ای از سبک زندگی است که بر اسالمی گونه -زندگی ایرانیسبک
 گذاری شده و زندگیپایه آمیختگی دو فرهنگ ایرانی و اسالمی پایه

 (.19باشد )بودن میبودن و اسالمیبر پایه دو دیدگاه ایرانیدر آن 
 شده واسالمی انجام -زندگی ایرانیهای اندکی درباره سبکپژوهش

های مرتبط با پژوهش حاضر درباره ترین پژوهشدر ادامه نتایج مهم
مریدی و برای مثال، نتایج پژوهش  شوند.تاثیر آن گزارش می

که واقعیت درمانی ایرانی اسالمی باعث  دادنشان ( 1399همکاران )
های ارتباطی بهبود رضایت زناشویی، رضایت از زندگی و مهارت

( ضمن پژوهشی 1399عربشاهی کریزی و فالحتی ) (.20زوجین شد )
و  صورت مستقیمزندگی اسالمی بهبه این نتیجه رسیدند که سبک

کنان اثر غیرمستقیم با واسطه هوش معنوی بر سالمت روانی کار
ابراهیمیان قاجاری و در پژوهشی دیگر  .(21) دار داشتمعنی

زندگی اسالمی که آموزش سبک گزارش کردند( 1398همکاران )
آوری و سالمت باعث کاهش فرسودگی زناشویی و افزایش تاب

همچنین، نتایج پژوهش  (.22معنوی زنان دارای همسر معتاد شد )
درمانی معنوی که روان نشان داد( 1397معاضدی عالی و همکاران )

های اسالم باعث بهبود کیفیت زندگی و همه مذهبی مبتنی بر آموزه
های آن از جمله سالمت روانی و سالمت عمومی در زنان مولفه

( ضمن پژوهشی به این نتیجه رسید 1396هاشمی ) (.23نابارور شد )
ی و رزندگی اسالمی باعث بهبود سازگاهای سبککه آموزش مولفه

رضایی و  در پژوهشی دیگر (.24رضایت زناشویی زوجین شد )
زندگی که آموزش سبک گزارش کردند( 1392همکاران )

محور با تاکید بر نظام خانواده باعث افزایش صمیمیت زوجین اسالم
( 2017خالدیان و همکاران ) نتایج پژوهش عالوه بر آن، (.25شد )

های اسالمی باعث بهبود ر آموزهکه معنویت درمانی مبتنی ب نشان داد
معینی و همکاران  (.26نفس و سالمت روانی معتادان شد )عزت

( ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که مداخله با برنامه 2016)

مذهبی مبتنی بر اسالم باعث افزایش سالمت معنوی سالمندان مبتال 
 (.27به پرفشاری خون شد )

ق حاکی از وجود میزان باالی آمار باال و در حال افزایش طال
مشکالت زناشویی در جوامع است و بر این اساس باید به دنبال 

های روانشناختی آنها بود که با توجه راهکارهایی برای بهبود ویژگی
ی زندگبه بافت فرهنگی و اسالمی کشور ایران، روش مداخله سبک

رباره روش تواند در این زمینه مفید واقع شود. داسالمی می -ایرانی
شده و درباره تاثیر های بسیار اندکی انجاممداخله مذکور پژوهش

از آنجایی که زوجین آن بر طالق عاطفی هیچ پژوهشی یافت نشد. 
دارای مشکالت زناشویی دچار طالق عاطفی هستند و طالق عاطفی 

های مداخله زمینه و بستری برای طالق رسمی است، لذا باید با روش
دنبال کاهش طالق عاطفی بود و عالوه بر آن مشکالت بهمناسب 

شود. با توجه به زناشویی معموال سبب کاهش سالمت معنوی می
شده، هدف این پژوهش تعیین تاثیر آموزش مطالب مطرح

اسالمی بر طالق عاطفی و سالمت معنوی در  -زندگی ایرانیسبک
 زوجین دارای مشکالت زناشویی بود.

 
 روش هاو واد م

آزمون با گروه آزمون و پستجربی با طرح پیشعه حاضر نیمهمطال
کنترل بود. جامعه پژوهش زوجین دارای مشکالت زناشویی 

بودند.  1400کننده به مراکز مشاوره شهرستان بابل در سال مراجعه
های ورود به زوج بودند که پس از بررسی مالک 30نمونه پژوهش 

های انتخاب شدند. مالکگیری دردسترس مطالعه با روش نمونه
ورود به مطالعه این پژوهش شامل داشتن مشکالت زناشویی بر اساس 

 10سال و حداکثر  1نظر مشاوران مراکز مشاوره، گذشت حداقل 
پزشکی سال از زندگی مشترک، عدم اعتیاد و مصرف داروهای روان

زندگی یک از زوجین، عدم سابقه دریافت آموزش سبکدر هیچ
طورهمزمان بودند. ها بهالمی و عدم استفاده از سایر روشاس -ایرانی

های خروج از مطالعه شامل غیبت بیشتر از دو همچنین، مالک
 جلسه و انصراف رسمی از ادامه شرکت در پژوهش بودند.

های طالق ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس
مقیاس طالق عاطفی عاطفی و سالمت معنوی بود. ابزار اول یعنی 

صورت بله ها بهگویه طراحی شد. گویه 24( با 1994توسط گاتمن )
گذاری و نمره ابزار با مجموع )نمره یک( و خیر )نمره صفر( نمره

 24شود. بنابراین، دامنه نمرات بین صفر الی ها محاسبه مینمره گویه
طفی دهنده طالق عااست و نمره باالتر نشان 8با نقطه برش نمره 

( روایی سازه ابزار را با روش تحلیل 1994باشد. گاتمن )بیشتر می
عاملی اکتشافی بررسی و نتایج حاکی از وجود چهار عامل جدایی و 
فاصله، احساس تنهایی و انزوا، نیاز به همراه و هم صحبت و احساس 

قراری بود و پایایی کل آن را با روش آلفای حوصلگی و بیبی
. در ایران، موسوی و رضازاده (28) ارش کردگز 75/0کرونباخ 

( ضمن بررسی و تایید روایی محتوایی مقیاس طالق عاطفی با 1393)
نظر متخصصان، روایی ابزار را با روش تحلیل عاملی تاییدی بررسی 

 49/0ها در دامنه و نتایج حاکی از آن بود که بار عاملی همه گویه
 93/0را با روش آلفای کرونباخ  آنقرار داشت و پایایی  80/0تا 

 مقیاس طالق عاطفی. در پژوهش حاضر، پایایی (29) گزارش کردند
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ابزار دوم یعنی مقیاس  بدست آمد. 91/0با روش آلفای کرونباخ 
گویه  20با ( 2012سالمت معنوی توسط پالوتزین و همکاران )

ای لیکرت از کامال مقیاس شش درجهصورت ها بهطراحی شد. گویه
گذاری و نمره ( نمرهتا کامال موافقم )نمره شش)نمره یک(  مخالفم

شود. بنابراین، دامنه نمرات ها محاسبه میابزار با مجموع نمره گویه
ر بیشت سالمت معنویدهنده است و نمره باالتر نشان 120الی  20بین 
( روایی سازه ابزار را با روش 2012)پالوتزین و همکاران باشد. می

عامل  دوعاملی اکتشافی بررسی و نتایج حاکی از وجود تحلیل 
بود و پایایی کل آن را با روش  سالمت مذهبی و سالمت وجودی

بخشیان و اله. در ایران، (30) ددنگزارش کر 95/0آلفای کرونباخ 
سالمت معنوی را با نظر ( روایی محتوایی مقیاس 1389) همکاران

گزارش  82/0آلفای کرونباخ  را با روش آنو پایایی  تایید متخصصان
با  سالمت معنوی. در پژوهش حاضر، پایایی مقیاس (31) کردند

الزم به ذکر است که  بدست آمد. 88/0روش آلفای کرونباخ 
میانگین نمره زوجین در هر دو ابزار )مقیاس طالق عاطفی و مقیاس 

 عنوان نمره زوجین در نظر گرفته شد.سالمت معنوی( به
پژوهش به این صورت بود که پس از هماهنگی با روند اجرای 

 گیری از میانمسئوالن مراکز مشاوره شهرستان بابل اقدام به نمونه
کننده به مراکز مشاوره زوجین دارای مشکالت زناشویی مراجعه

زندگی شد. برای زوجین درباره برگزاری دوره آموزش سبک
رکت در اسالمی صحبت و پس از موافقت آنها جهت ش -ایرانی

 30گیری تا زمانی ادامه یافت که تعداد زوجین به پژوهش، نمونه
شی کنفر رسید. سپس، زوجین به روش تصادفی ساده با کمک قرعه

زوج( جایگزین شدند و یکی از  15به دو گروه مساوی )هر گروه 
عنوان گروه کنترل عنوان گروه آزمایش و گروه دیگر بهها بهگروه

ای تحت دقیقه 60جلسه  10گروه آزمایش  در نظر گرفته شد.
ر د اسالمی قرار گرفت و گروه کنترل -زندگی ایرانیآموزش سبک

آزمون لیست انتظار برای آموزش ماند و هر دو گروه در مراحل پیش
 آزمون از نظر طالق عاطفی و سالمت معنوی ارزیابی شدند.و پس

 سالمی توسطا -زندگی ایرانیمداخله سبک در این پژوهش پروتکل
( و 1387های قاسمی )( بر اساس پروتکل1400رضایی و گودرزی )

ای طراحی شده بود که دقیقه 60جلسه  10( برای 1390کاویانی )
. الزم به ذکر است که در هر (19شد ) هارائ 1محتوای آن در جدول 

جلسه متناسب با محتوای آن جلسه تکلیفی به زوجین داده شد و در 
ضمن بررسی به زوجین بازخورد سازنده داده شد و  آغاز جلسه بعد

عالوه بر آن، به نقش محتواهای آموزشی هر جلسه در طالق عاطفی 
 .و سالمت معنوی زوجین تاکید شد

 
 تفکیک جلساتاسالمی به -زندگی ایرانی. پروتکل آموزش سبک1جدول 

 محتوا جلسات
 جلساتمعارفه، بیان اهداف، چهارچوب مقررات و ضوابط  اول
 آشنایی با اعضای گروه، بیان مقررات گروه و بحث درباره اهداف برنامه دوم
 های برای اعضاسازی مهارتکردن و مدلهای مذاکره و صحبتآموزش مهارت سوم

 های اجتماعی و باورهای مذهبی درباره فرهنگ مصرفآموزش شاخص هنجارهای مصرف و آشنایی با ارزش چهارم

بعد هویتی مصرف، اشاره به وظایف زندگی درباره رابطه بین مصرف کاالها و معانی نمادین و آثار هویتی آن، آموزش آموزش  پنجم
 های بیگانه و کارکرد هویتی آنچگونگی برخورد با فرهنگ

نقش الگوی پوشش  ها و تاکید برویژه برای خانمها، آشنایی با الگوهای اسالمی پوشش بهآموزش شاخص پوشش آقایان و خانم ششم
 یابی برای انسان مسلمانعنوان منبع هویتاسالمی به

آموزش شاخص اوقات فراغت، آموزش برنامه زمانی روش برای کار، عبادت، فراغت و استراحت در طول روز، هفته و حتی سال و  هفتم
 جایگاه آن در نزد مردمهای باالی اماکن مذهبی، تاریخی و سیاسی کشور و تاکید بر بسترهای مکانی و ظرفیت

 هشتم
 -های خانواده، محله و جامعه بر اساس الگوهای ایرانیآموزش شاخص روابط شخصی، آموزش روابط شخص با دیگران در محیط

ها و الگوهای عملی روابط با جنس مخالف، روابط گیری از الگوهای اسالمی برای روابط شخصی، آموزش چهارچوباسالمی، بهره
 ویژه برای زنانها بهها و سرگرمیها، تفریحها، رابطه با خویشاوندان، نحوه کار و تالش، حضور در اجتماعریبه، دوستیبا افراد غ

های اسالمی برای حفاظت از بدن، پاکیزه نگاهداشتن آن، تغذیه سالم های متون و روایتآموزش شاخص مدیریت بدن، آموزش پیام نهم
 دادن به جسماسالمی در قالب اهمیت -ای فرهنگ ایرانیآموزش توصیهو به خطر نینداختن بدن و 

 هابندی جلسات و تمرین مهارتخالصه و جمع دهم

ها از روش تحلیل کوواریانس برای تحلیل دادهدر نهایت، 
 05/0داری در سطح معنی SPSS-21افزار چندمتغیری در نرم

 استفاده شد.
 

 هایافته
و انحراف معیار سنی گروه آزمایش در این پژوهش میانگین 

نتایج فراوانی و  بود. 50/34±17/4و گروه کنترل  68/3±21/35
آزمایش  هایشناختی زوجین گروهدرصد فراوانی اطالعات جمعیت

و کنترل شامل تعداد فرزند و مدت زمان گذشته از ازدواج رسمی 
 ارائه شد. 2در جدول 
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                   کاری آزاریبی فوژان  189

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 هاشناختی زوجین گروهفراوانی اطالعات جمعیتنتایج فراوانی و درصد . 2جدول 
 کنترل آزمایش حسطو متغیر
 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی  

 تعداد فرزند

 33/53 8 67/46 7 بدون فرزند
 20 3 67/26 4 فرزند 1
 33/13 2 20 3 فرزند 2

 33/13 2 67/6 1 فرزند 2بیشتر از 

 ازدواجمدت زمان گذشته از 
 20 3 20 3 سال 4-2
 20 3 33/13 2 سال 7-5
 60 9 67/66 10 سال 10-8

، بیشتر زوجین در هر دو گروه آزمایش و کنترل 2طبق نتایج جدول 
سال  8-10فاقد فرزند بودند و مدت زمان گذشته از ازدواج آنها 

نتایج میانگین و انحراف معیار طالق عاطفی و سالمت معنوی  بود.

آزمون و های آزمایش و کنترل در مراحل پیشگروهزوجین 
 ارائه شد. 3آزمون در جدول پس
 

 
 آزمونآزمون و پسها در مراحل پیش. نتایج میانگین و انحراف معیار طالق عاطفی و سالمت معنوی زوجین گروه3جدول 
 کنترل آزمایش مراحل متغیر
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین  

 عاطفی طالق
 39/2 81/11 24/2 35/11 آزمونپیش
 18/2 79/11 68/1 22/7 آزمونپس

 سالمت معنوی
 66/5 80/49 32/5 39/46 آزمونپیش
 74/5 25/48 17/6 41/68 آزمونپس

های تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که فرض مفروضه
 -اسمیرنوف و شاپیرو -نرمالیتی بر اساس آزمون کولموگروف

آزمون و ویلک برای طالق عاطفی و سالمت معنوی در مراحل پیش
کوواریانس بر اساس  -های واریانسآزمون، فرض برابری ماتریسپس

های طالق عاطفی و سالمت آزمون ام.باکس و فرض برابری واریانس

 05/0تر از داری بزرگمعنوی بر اساس آزمون لون به دلیل معنی
وزش آم برای تعیین تاثیرهای چندمتغیری برقرار بود. نتایج آزمون

طالق عاطفی و سالمت  متغیرهای براسالمی  -زندگی ایرانیسبک
 .شد ارائه 4در جدول  معنوی در زوجین دارای مشکالت زناشویی

 
 

طالق عاطفی و سالمت معنوی در  متغیرهای اسالمی بر -زندگی ایرانیهای چندمتغیری برای تعیین تاثیر آموزش سبک. نتایج آزمون4جدول 
 زوجین دارای مشکالت زناشویی

 توان آماری اندازه اثر داریمعنی F آماره مقدار هاآزمون
 94/0 86/0 001/0 60/83 79/0 اثر پیالیی

 94/0 86/0 001/0 60/83 31/0 ویلکزالمبدای 
 94/0 86/0 001/0 60/83 25/1 اثر هاتلینگ

 94/0 86/0 001/0 60/83 25/1 ترین ریشه رویبزرگ

آموزش  هر چهار آزمون حاکی از آن بودند که ،4طبق نتایج جدول 
 دار یکی ازاسالمی حداقل باعث تغییر معنی -زندگی ایرانیسبک

متغیرهای طالق عاطفی و سالمت معنوی در زوجین دارای مشکالت 
نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای  (.P<001/0)زناشویی شد 

اسالمی بر هر یک از  -زندگی ایرانیتعیین تاثیر آموزش سبک
متغیرهای طالق عاطفی و سالمت معنوی در زوجین دارای مشکالت 

 .ارائه شد 5زناشویی در جدول 
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اسالمی بر هر یک از متغیرهای طالق عاطفی و  -یزندگی ایران. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای تعیین تاثیر آموزش سبک5جدول 
 سالمت معنوی در زوجین دارای مشکالت زناشویی

 توان آماری اندازه اثر داریمعنی Fآماره  میانگین مجذورات df مجموع مجذورات متغیر
 91/0 75/0 001/0 71/62 64/129 1 64/129 طالق عاطفی

 98/0 89/0 001/0 20/93 55/427 1 55/427 سالمت معنوی

اسالمی باعث  -زندگی ایرانیآموزش سبک، 5طبق نتایج جدول 
دار هر دو متغیر طالق عاطفی و سالمت معنوی در تغییر معنی

 75زوجین دارای مشکالت زناشویی شد که با توجه به اندازه اثر 
درصد تغییرات سالمت معنوی  89درصد تغییرات طالق عاطفی و 

 -یزندگی ایراندر آنان ناشی از روش مداخله یعنی آموزش سبک
به عبارت دیگر، با توجه به مقدار  (.P<001/0)اسالمی بود 

اسالمی  -زندگی ایرانیها روش مداخله یعنی آموزش سبکمیانگین
سالمت معنوی در زوجین  افزایش طالق عاطفی و باعث کاهش

 .دارای مشکالت زناشویی شد
 
 گیریتیجه ن

دهنده وجود مشکالت زناشویی زیاد در آمار باالی طالق نشان
های روانشناختی زوجین و لزوم مداخله برای بهبود ویژگی زندگی

آنها است. در نتیجه، هدف این پژوهش تعیین تاثیر آموزش 
اسالمی بر طالق عاطفی و سالمت معنوی در  -زندگی ایرانیسبک

 زوجین دارای مشکالت زناشویی بود.
 -زندگی ایرانیهای این پژوهش نشان داد که آموزش سبکیافته

باعث کاهش طالق عاطفی در زوجین دارای مشکالت اسالمی 
های طوری که این نتیجه همسو با نتایج پژوهش؛ بهزناشویی شد

( مبنی بر تاثیر واقعیت درمانی ایرانی 1399مریدی و همکاران )
 هایاسالمی بر بهبود رضایت زناشویی، رضایت از زندگی و مهارت

( مبنی 1398همکاران )(، ابراهیمیان قاجاری و 20ارتباطی زوجین )
زندگی اسالمی بر کاهش فرسودگی زناشویی بر تاثیر آموزش سبک

( 1396(، هاشمی )22آوری زنان دارای همسر معتاد )و افزایش تاب
زندگی اسالمی بر بهبود های سبکمبنی بر تاثیر آموزش مولفه

رضایی و همکاران  ( و24سازگاری و رضایت زناشویی زوجین )
بر  محور با تاکیدزندگی اسالمبر تاثیر آموزش سبک( مبنی 1392)

در تبیین و تفسیر  بود.( 25نظام خانواده بر افزایش صمیمیت زوجین )
توان می (19بر مبنای پژوهش رضایی و گودرزی ) هااین یافته

 ایجاد اسالمی با -زندگی ایرانیآموزش سبک استنباط کرد که
سازی رفتارها در محیط فضایی امن برای پرسش و پاسخ و روشن

خانواده برای اظهارهای زوجین و تمرکز بر رفتارهای کارآمد به 
تواند زوجین را از لحاظ عاطفی به یکدیگر نزدیک دور از ابهام می

اسالمی با تغییر  -زندگی ایرانی. همچنین، روش مداخله سبککند
ها سبب انسجام خانواده ها و رفتارهای نامناسب زوجین وعادت

شود. چون که روش مداخله مذکور بر اساس فرهنگ خانواده می
غنی ایرانی که سرشار از فرهنگ و ادب است با سبک اسالمی که 

تواند سبب شود که محوری و تعادل را پیشه ساخته است میعدالت
زوجین با یکدیگر به دنبال تحقق اهداف مشترک باشند و در زندگی 

از آنجایی که زندگی  مسائل مهم به توافق برسند. در نتیجه، درباره

 هایها و سازهزناشویی و تالش برای حفظ و تداوم آن یکی از مفهوم
 تواناسالمی است، لذا می -زندگی ایرانیاصلی و کلیدی در سبک

انتظار داشت که این شیوه مداخله بتواند نقش موثری در کاهش 
 .ی مشکالت زناشویی داشته باشدطالق عاطفی در زوجین دارا

زندگی های این پژوهش نشان داد که آموزش سبکهمچنین، یافته
در زوجین دارای  افزایش سالمت معنویاسالمی باعث  -ایرانی

طوری که این نتیجه همسو با نتایج شد؛ بهمشکالت زناشویی 
( مبنی بر اثر 1399عربشاهی کریزی و فالحتی )های پژوهش

صورت مستقیم و غیرمستقیم با واسطه هوش سالمی بهزندگی اسبک
(، ابراهیمیان قاجاری و 21معنوی بر سالمت روانی کارکنان )

زندگی اسالمی بر ( مبنی بر تاثیر آموزش سبک1398همکاران )
(، معاضدی عالی 22افزایش سالمت معنوی زنان دارای همسر معتاد )

ی معنوی مذهبی مبتنی درمان( مبنی بر تاثیر روان1397و همکاران )
 های آن ازهای اسالم بر بهبود کیفیت زندگی و همه مولفهبر آموزه

(، 23جمله سالمت روانی و سالمت عمومی در زنان نابارور )
( مبنی بر تاثیر معنویت درمانی مبتنی بر 2017خالدیان و همکاران )

( 26نفس و سالمت روانی معتادان )های اسالمی بر بهبود عزتآموزه
( مبنی بر تاثیر مداخله با برنامه مذهبی 2016و معینی و همکاران )

مبتنی بر اسالم بر افزایش سالمت معنوی سالمندان مبتال به پرفشاری 
ضایی بر مبنای پژوهش رها در تبیین و تفسیر این یافته بود.( 27خون )

 -زندگی ایرانیسبکتوان استنباط کرد که می( 19و گودرزی )
دوری از تبعیت از هواهای نفسانی فرمان دادن و در دین  اسالمی به

اسالم شئون ادارکی مانند حس، خیال، واهمه، متخیله و عقل و شئون 
های مثبت و دارای یک سری ویژگی تحریکی مانند شهوت و غضب

ا های متفاوت ربرداری از آنها باید این ویژگیمنفی هستند و در بهره
های حقیقی و اعتباری آنها عمل کرد، شناخت و متناسب با خصیصه

در غیر این صورت ممکن است که جایگاه حقایق و اعتبارات در هم 
آمیزد و حیات حقیقی انسان برای امور ناحقیقی هزینه گردد. 

هایی اسالمی شامل مجموعه آموزش -زندگی ایرانیهمچنین، سبک
رشد و ها ذکرشده که انسان را در مسیر عنوان مهارها و لگامبه

دهد و انسان از طریق کنترل خویش و کاربرد کمال قرار می
یابد. های توحیدی به زندگی سالمت و رشد روانی دست میآموزش

عالوه بر آن، دین مبین اسالم مباحث اعتقادی و احکام فراوانی 
درباره صبر، محبت، دوری از نفاق، گناه، ریا، حسادت، صداقت و 

به آنها در زندگی سبب آرامش، لذت،  غیره دارد که عنایت و عمل
ا باسالمی  -زندگی ایرانیشود. در نتیجه، سبکخوشی و سالمت می

تغییر باورها و رفتارها، خانواده یا زوجین را به سمت فرهنگ غنی 
دهد که ایرانی و باورهای دینی مملوء از انصاف و اعتدال سوق می

مذکور باعث  توانند سبب شوند که روش مداخلهاین عوامل می
 .افزایش سالمت معنوی در زوجین دارای مشکالت زناشویی شوند
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 -زندگی ایرانیسبکتاثیر آموزش نتایج این پژوهش حاکی از 
اسالمی بر کاهش طالق عاطفی و افزایش سالمت معنوی در زوجین 

های بود. در نتیجه، برای مداخله دارای مشکالت زناشویی
ویژه کاهش طالق عاطفی و افزایش سالمت معنی روانشناختی به

اسالمی در کنار سایر  -زندگی ایرانیتوان از روش آموزش سبکمی
شک با توجه به بافت های آموزشی استفاده کرد. بدونروش

های فرهنگی، ایرانی و اسالمی کشور ایران، برای مداخله
ویژه در زمینه خانواده و سالمت استفاده از روش اختی بهروانشن

تواند مفید واقع اسالمی می -زندگی ایرانیمداخله آموزش سبک
شود که برای زوجین در آستانه ازدواج شود. بنابراین، پیشنهاد می

اسالمی برگزار و آنها را  -زندگی ایرانیهای آموزشی سبککارگاه
رباره ازدواج و زندگی زناشویی و تالش با دیدگاه ایران و اسالم د

برای حفظ کیان خانواده آشنا نمایند. پیشنهاد کاربردی دیگر اینکه، 
ها و مراکز مشاوره و خدمات مسئوالن و مشاوران دادگاه

از روش آموزش  روانشناختی برای زوجین دارای مشکالت زناشویی
 ناختیهای روانشاسالمی جهت بهبود ویژگی -زندگی ایرانیسبک

های مرتبط با خانواده و سالمت مانند طالق عاطفی ویژه ویژگیبه
 و سالمت معنوی استفاده نمایند.

ترین نقطه قوت پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهم
های اندکی درباره آن اسالمی بود که پژوهش -زندگی ایرانیسبک
د و ششده و پژوهشی درباره تاثیر آن بر طالق عاطفی یافت نانجام

نقطه قوت دیگر اینکه در این پژوهش زوجین با یکدیگر در فرایند 
مداخله شرکت کردند و هنگامی که زوجین در جلسات آموزشی 
شرکت داشته باشند، نسبت به زمانی که یکی از آنها )زنان یا مردان( 

ها بسیار در جلسات آموزشی شرکت داشته باشند، تاثیر آموزش
با محدودیت خاصی مواجه نبود، اما از پژوهش حاضر . بیشتر است
توان به عدم پیگیری نتایج و استفاده از روش ایج میهای رمحدودیت

در  شود کهگیری دردسترس اشاره کرد. در نتیجه، پیشنهاد مینمونه
های آتی پایداری نتایج دو یا چند ماه پس از ارائه آموزش پژوهش

شنهاد دیگر اینکه اسالمی بررسی شود. پی -زندگی ایرانیسبک
گیری تصادفی برای های نمونهپژوهشگران در صورت امکان از روش

گیری در ها استفاده نمایند. چون که خطای نمونهانتخاب نمونه
گیری های نمونهگیری تصادفی کمتر از روشهای نمونهروش

غیرتصادفی مانند دردسترس است. آخرین پیشنهاد پژوهشی اینکه 
 هایاسالمی با سایر روش -زندگی ایرانیش سبکروش آموزتاثیر 

ورزی، غیربومی مانند آموزش پذیرش و تعهد، آموزش شفقت
 آوری و غیره مقایسه شود.آموزش تاب

 
 تشکر و قدردانی

در پایان، از مسئوالن مراکز مشاوره شهرستان بابل و زوجین 
های بسیار در پژوهش رغم دغدغهکننده در پژوهش که علیشرکت

 شود.شرکت کردند، تشکر و قدردانی می
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