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  چكيده
با رويكرد (بررسي اثربخشي آموزش گروهي مادران طالق  هدف از اجراي اين پژوهش

تجربي با طرح  ي نيمه اين پژوهش به شيوه. شهر اصفهان بر سازگاري آنان بود در) تلفيقي
ي زنان  جامعة آماري شامل كليه. آزمون با گروه گواه اجرا گرديد پس -آزمون تحقيق پيش

به منظور اجراي طرح . بود 1389مطلقه تحت پوشش سازمان بهزيستي شهر اصفهان در سال 
گانه خدمات اجتماعي بهزيستي، يك مركز به صورت شتپژوهشي، ابتدا از بين مراكز ه

ي در دسترس و داوطلب  نفر نمونه 20تصادفي انتخاب و از بين زنان مطلقه خودسرپرست 
پس از انجام . انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتند

واه تشكيل گرديد كه در آزمون براي هر دو گروه آزمايشي و گ گيري، يك جلسة پيش نمونه
سازگاري پس از طالق   شناختي و پرسشنامه طي آن از مادران درخواست شد تا به فرم جمعيت

به ) دو بار در هفته ساعت و نيم،1(جلسه آموزش  8پس از آن . پاسخ دهند) FDAS(فيشر 
آموزشي، ي   در پايان دوره. ي رويكرد تلفيقي به مادران گروه آزمايشي آموزش داده شد شيوه

تجزيه و . آزمون در دو گروه آزمايش و كنترل اجرا گرديد مذكور به عنوان پس  پرسشنامه
نتايج به دست آمده . ها با استفاده از روش آماري تحليل كواريانس انجام پذيرفت تحليل داده

آموزش گروهي مادران طالق با رويكرد تلفيقي در گروه آزمايش  از اين پژوهش نشان داد كه
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احساس خودارزشي، رها (هاي آن شامل آزمون بر سازگاري مادران و زيرمقياس ر مرحلة پسد
 به) شدن، خشم نسبت به همسر قبلي، سوگ، صميميت اجتماعي، خودارزشي اجتماعي

  .صورت معناداري اثرگذار بوده است
  

طالق، مادران طالق، سازگاري با طالق، آموزش گروهي با رويكرد  :ها كليدواژه
  .قيتلفي

  
  

  مقدمه
اخوان تفتي (دهد  طالق فرايندي است كه به زندگي زناشويي رسمي يك پدر و مادر خاتمه مي

شـود و همبسـتگي بـين     طالق باعث از هم پاشيده شدن كانون گرم خانواده مي). 1378و سيف، 
ي صـميمي و   شـوند و رابطـه   بر اثر طـالق زوجـين از يكـديگر جـدا مـي     . گسلد زن و مرد را مي

پذيرد و عشق و محبت به كينه و عداوت، اتحاد و با هم بـودن بـه    ي مشترك آنان پايان ميزندگ
ــه هــم ريختــه اســت   . انجامــد تنهــايي و ســرگرداني مــي طــالق پايــان يــك زنــدگي مختــل و ب

  ).1374آبادي،  شفيع(
هاي اجتماعي عصر ماست كه قطعاً براي گروه بسياري از  ترين پديده طالق يكي از پيچيده

چنـان پرآشـوب و غيـر قابـل تحمـل       ناپذير است، زيرا گاهي محيط خـانواده آن  ها اجتناب نانسا
با اين وجود طـالق احساسـات تلـخ و غيـر قابـل      . شود كه طالق تنها راه حل باقي مانده است مي

). 1388احمدونـد،  (هـا مشـكل اسـت     باوري را به همراه دارد كه درك آن براي اغلب خـانواده 
بـاالترين  . آورنـد  هاي اجتمـاعي بـه شـمار مـي     شناسان، طالق را يكي از آسيب متفكران و جامعه
ي بارز اختالل در اصول اخالقـي و بـه هـم خـوردن آرامـش خـانوادگي و در        ميزان آن را نشانه
طالق يك معضل اجتماعي است . دارند در هنجارهاي اجتماعي محسوب مي  مجموع دگرگوني

طـالق نـه تنهـا سـبب گسـيختن پيونـدهاي       . دهـد  ثير قرار ميكه افراد درگير را به شدت تحت تا
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ديدگي روابط بين والدين و كودك  شود، بلكه غالباً سبب از هم پاشيدگي و آسيب زناشويي مي
 ).1386؛ به نقل از رضايي، 1989، 1هتر ينگتون(گردد  نيز مي

ي زناشـويي و  سفانه آنچه كه امروز در جامعه شاهد آن هستيم اين است كه تداوم زندگأمت
در يك نظرسنجي دريافـت  ) 1998( 2گلين. اي رو به كاهش است رضايت از آن به طور فزاينده
از % 50ماننـد و حـدود    سال راضـي و باثبـات بـاقي مـي     16ها بعد از  كه تنها يك سوم از ازدواج

شود و مشـكل تعارضـات زناشـويي بـيش از هـر مشـكل        ها در آمريكا به طالق منجر مي ازدواج
برنشـتاين و  (شـود   هـاي بهداشـت روانـي مـي     پزشكي سبب ارجاع جهت دريافـت مراقبـت   انرو

  ).1377، 3برنشتاين
فزونـي اسـت و در كشـور مـا نيـز ايـن معضـل طـي           طالق در سطح دنيا روبه ةامروزه پديد

ي كـل روابـط عمـومي     در ايران نيـز طبـق گـزارش اداره   . هاي اخير افزايش پيدا كرده است سال
كـه در  بـوده  مـورد   741هزار و 124، 89ت اسناد و امالك كشور، نرخ طالق در سال سازمان ثب

  .افزايش داشته است% 8/8مقايسه با سال قبل از آن 
جتمـاعي و  شـناختي، جسـماني، ا   روان(ي طالق، سازگاري زوجين را در تمـام ابعـاد    تجربه

اعضاي خانواده پـس از   دهد و باعث كاهش عملكرد و ناكارآمدي مي تحت تأثير قرار) هيجاني
  ). 2000، 4پرتز، اسميت، براون(گردد  طالق مي

دهد كه زنان پس از طالق دچار عالئـم بسـيار    تحقيقات در ايران و ديگر كشورها نشان مي
پذيري، ضعف روانـي و تمايـل    زيادي چون افسردگي، احساس نااميدي و يأس و عدم مسئوليت

تواند به عنوان يك بيمـاري روانـي    ر حاالت شديد ميشوند كه اين عالئم د به سرزنش خود مي
از  همچون افسـردگي شـديد، حـاالت هيسـتريك، هيپوكنـدريا و حتـي پارانوئيـد باعـث ايجـاد         

 ). 1379اميني، (گسيختگي اين قبيل زنان شود  هم

                                                 
1. Hetherington 
2. Gleen  
3. Bornstein, F. H & Bornstein, M. T  
4. Portes, P, Smith, T & Brown, J.  
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جانبـه بـا فراينـد     با توجه به عوارض و پيامدهاي طالق براي مـادران، لـزوم سـازگاري همـه    
شناختي است كه طـي آن فـرد بـا     سازگاري يك فرايند روان. ناپذير است رتي انكارطالق، ضرو

، 1و لويـد   ويـتن (آورد  و يا آنها را به كنترل درمـي كند  هاي زندگي مقابله مي ها و چالش خواسته
 ). 1382؛ به نقل از مظاهري، 1997

ج مختلفـي از  سازگاري با طالق يك فرايند پيچيده و چندوجهي است كه ممكن است نتاي
 تـر  ها از برخـي ديگـر سـازگارانه    به وضوح برخي از طالق .تا منفي را به همراه داشته باشد مثبت
 ). 1388؛ به نقل از باللي، 1983، 2ساتون و اسپرينكل(باشد  مي

تـوان ايـن عوامـل را شـامل دارا      عوامل زيادي با سازگاري پس از طالق رابطه دارد كه مي
هـاي شخصـيتي،    سبك دلبستگي فرد مطلقـه، سـالمت روانـي، ويژگـي     بودن حمايت اجتماعي،

هـا، طـول مـدت جـدايي، مـدت ازدواج،       نگرش مذهبي افراد، جنسيت، سن، تعداد و سـن بچـه  
  . آغازگر بودن براي طالق، روابط اجتماعي و بخشودگي دانست

واقـع   رسد براي افزايش سازگاري مـادران طـالق مـوثر   يكي از راهكارهايي كه به نظر مي
هـدف ايـن پـژوهش     بـر ايـن اسـاس   . شود، آموزش گروهي آنها بر مبناي رويكرد تلفيقي است

ر اصـفهان بـر   بخشي آموزش گروهي مـادران طـالق بـا رويكـرد تلفيقـي در شـه      تعيين ميزان اثر
  .هاي سازگاري آنان بوده است مقياسسازگاري آنان و زير

كننـده سـازگاري پـس از طـالق در      يبينـ  در پژوهشي به بررسي عوامل پيش) 1388(باللي 
روش پژوهش از نوع همبستگي و جامعه آمـاري، كليـه زنـان    . زنان مطلقه شهر اصفهان پرداخت

زن مطلقـه از شـهر    100ي پژوهش  نمونه. مطلقه شهر اصفهان بودند كه ازدواج مجددي نداشتند
ابزارهـاي  . تخـاب شـدند  اصفهان بودند كه از بين مراكز بهزيستي و كميته امداد شـهر اصـفهان ان  

هـاي دلبسـتگي،    مورد استفاده شامل پرسشنامه سازگاري پس از طـالق فيشـر، پرسشـنامه سـبك    
سـنج مـذهبي،    پرسشنامه حمايت اجتماعي، پرسشنامه پـنج عـاملي شخصـيت، پرسشـنامه نگـرش     

                                                 
1. Weiten & Lioyd 
2. Sutton & Sprenkle  
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 هاي دلبستگي، حمايت هاي اين تحقيق نشان داد كه بين سبك يافته. باشد مي SCL-90پرسشنامه 
هـاي   اجتماعي در عامل حمايت خانواده، نگـرش مـذهبي در بعـد اخالقيـات و عقايـد، ويژگـي      

گرايي، سالمت روان در بعد افسردگي با سازگاري پـس   رنجوري و برون شخصيتي در بعد روان
  . ي معناداري وجود دارد از طالق رابطه

در همسـران مطلقـه و    هاي ناسازگار اوليه ي طرحواره به مقايسه) 1389(يوسفي و همكاران 
زوج خواهان طـالق   150هاي پژوهش  آزمودني. كننده طالق پرداختند بيني عادي به عنوان پيش

اعتمـادي، بـدرفتاري، معيارهـاي     هـاي بـي   نتايج نشان داد كه طرحواره. زوج عادي بودند 155و 
  . بيني معنادار طالق را داشتند گيرانه و بازداري هيجاني بيشترين توان پيش سخت

محققان دريافتند كه مادران و پدران طالق مخصوصاً مادران، بيشـتر در معـرض مشـكالت    
آنها بيان كردند كه مادران پس از جدايي با فقدان خودكفايتي، خودمختـاري و  . والديني هستند

همچنين آنها دريافتند كه سطوح بـاالي افسـردگي،   . شوند رفتارهاي رشديافته مواجه ميكاهش 
. مايل براي ناشادابي به طور كلي براي افراد مطلقه نسبت به افراد متأهل وجـود دارد اضطراب و ت

كنند كـه   هاي والديني تجربه مي والدين پس از طالق، كاهش ظرفيت بااليي را براي انجام نقش
هايشـان   هـا و اضـطراب   ممكن است ناشي از تغيير سبك زندگي و تمركـز دوبـاره روي نگرانـي   

هـاي   ه در احتمال خطر بااليي براي مصـرف الكـل، حـوادث ناگهـاني، بيمـاري     افراد مطلق. باشد
   .باشند هاي جسمي مي رواني، خودكشي، ديگركشي و بيماري

  

كنند، افزايش پريشاني،  شان را تجربه مي همچنين بسياري از زناني كه گسسته شدن خانواده
ايـن  . كننـد  خود گزارش مـي افسردگي، تنهايي، خشم، پشيماني، عدم كنترل و درماندگي را در 

شـود، بلكـه بـراي     حاد پس از تنش طالق مربوط نمـي   شناختي به سادگي به واكنش عالئم روان
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، 1فكـس (يابـد   هاي متمـادي ادامـه مـي    بسياري از آنان مشكالت عاطفي، پس از جدايي نيز سال
   ).4،2000؛استوارت و كاليجيوس 1997و همكاران، 3؛ توكر2،1989؛ گاو و شين2001

هـاي سـازگاري پـس از طالق،كـاهش      كننـده  بينـي  پژوهشگران دريافتند كـه بهتـرين پـيش   
دلبستگي به همسر قبلي، صميميت فرزندان، رضايت فرد مطلقه از دوستان و روابـط صـميمي بـا    

  ).1990بي، ؛ مور و لوآن5،1989جان تي(باشد خويشاوندان نزد همسر قبلي مي
وي . سمينار بازسازي زندگي پس از طـالق پرداخـت  در پژوهشي به ارزيابي  )1994(فيشر 

ي مـورد   نمونـه . اسـتفاده كـرد  ) FADS(در بررسي خود از مقياس سازگاري پس از طالق فيشر 
نتـايج نشـان   . بوده اسـت ) مرد% 25زن و % 75(كننده سمينار بازسازي  شركت 497بررسي شامل 

خودارزشـمندي، رهـا   (ام ابعـاد  كنندگان در تمـ  آزمون شركت آزمون و پس داد بين نمرات پيش
تفـاوت معنـاداري وجـود    ) شدن، خشم، سوگ، صميميت اجتماعي و خودارزشمندي اجتماعي

ثر در جهـت افـزايش سـازگاري    ؤدارد و سمينار بازسازي زندگي پس از طـالق يـك برنامـه مـ    
  . باشد زوجين پس از طالق مي

ايتي به طور بـالقوه در فـراهم   هاي حم با بررسي زنان مطلقه دريافت كه گروه) 2005( 6بون
آوردن مساعدت جهت برخورد بـا مسـائل عـاطفي مثـل خشـم و بخشـودگي و همچنـين ايجـاد         

هـاي   حمايـت  ةشناختي ماننـد بازسـازي بـه انـداز     هاي هايي مثل تنظيم عواطف و تكنيك مهارت
  ). 1388به نقل از باللي، (باشد  ثر ميؤعملي و اطالعاتي م

اي  ي مداخلــه بــه بررســي اثــرات شــركت در يــك برنامــه) 2008( 7ووكــالويچ و كالتابيــانو
 44نمونـه مـورد بررسـي شـامل     . گروهي در جهت سازگاري با طالق زوجـين مطلقـه پرداختنـد   

ــده  شــركت ــود) زن 20مــرد و  20(كنن ــزار مــورد اســتفاده شــامل  . ب مقيــاس عــزت نفــس  -1اب
                                                 
1. Fox 
2. Gove & Shin 
3. Tucker 
4. Stewart & Colleagues 
5. Tschann  
6. Boon 
7. Vukalovich & Caltabiano 
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هايي در سازگاري مردان  ايج تفاوتنت. باشد مقياس سازگاري با طالق فيشر مي -2و  1روزنبرگ
كننـدگان در برنامـه،    هـا نشـان داد كـه شـركت     و زنان از طالق نشـان داد ولـي در كـل، بررسـي    

  .اند در برنامه داشته  ابعاد سازگاري به دنبال شركت  سازگاري معناداري در همه
ورد فرضـيات زيـر مـ    هاي تحقيقات عنوان شـده و هـدف پـژوهش حاضـر،    با توجه به يافته
  : آزمون قرار گرفت

  . آموزش گروهي مادران طالق با رويكرد تلفيقي بر سازگاري مادران موثر است -1
هـاي سـازگاري مـادران     آموزش گروهي مادران طالق با رويكرد تلفيقي بر زيرمقيـاس  -2

ثر ؤم) اجتماعي و خودارزشمندي اجتماعيخودارزشمندي، رها شدن، خشم، درك، صميمت (
  .است

  

  روش پژوهش
آزمون بـا گـروه گـواه اجـرا      پس -آزمون تحقيق پيشتجربي با طرح  ي نيمه اين پژوهش به شيوه

ي زنان مطلقه تحت پوشش سازمان بهزيسـتي شـهر اصـفهان     ي آماري شامل كليه  جامعه. گرديد
به منظور اجراي طـرح پژوهشـي، ابتـدا از بـين مراكـز هشـت گانـه خـدمات         . بود 1389در سال 

 20ن زنان مطلقه خودسرپرست اجتماعي بهزيستي، يك مركز به صورت تصادفي انتخاب و از بي
در دسترس و داوطلب انتخاب و به صورت تصـادفي در دو گـروه آزمـايش و كنتـرل      ةنفر نمون

ه آزمايشـي و  آزمون براي هر دو گـرو  ي پيش گيري، يك جلسه پس از انجام نمونه. قرار گرفتند
فـرم  وهش شـامل  به ابزارهاي پـژ در طي آن از مادران درخواست شد تا  گواه تشكيل گرديد كه

فـرم جمعيـت  . پاسـخ دهنـد  ) FDAS(شناختي و پرسشنامه سازگاري پس از طالق فيشر  جمعيت
ي فعلـي بـا همسـر     شناختي محقق ساخته شامل اطالعاتي درباره ازدواج مجدد مادر، ميزان رابطه

سابق، كيفيت رابطه با همسر سابق، حضانت فرزند، صحبت با كودك در رابطه با علت جـدايي،  

                                                 
1. Rosenberg Self- Esteem Scale  
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ي همسر سابق با فرزنـد   ي مادر با فرزند، كيفيت رابطه ي درگيري در دادگاه، كيفيت رابطه امهاد
  .بود

عبـارت اسـت كـه     100شـامل  ) FDAS(همچنين پرسشنامه سازگاري پس از طـالق فيشـر   
اين . شود گذاري مي اي نمره نقطه 5ساخته شده و به صورت ليكرت  1976در سال  1توسط  فيشر

ي عاشقانه طراحي شده اسـت   زيابي سطح سازگاري بعد از پايان يافتن يك رابطهمقياس براي ار
، 2فيشر و بيرهاوس(باشد  ي سازگاري بهتر فرد پس از جدايي مي دهنده ي كلي باالتر نشان و نمره
شناسان بـاليني بـراي اجـراي سـمينارهاي سـازگاري بـا طـالق و         اين مقياس توسط روان). 1994

گيرد و اغلب توسط پژوهشگراني كه در مـورد   يتي مورد استفاده قرار ميهاي حما هدايت گروه
مقيـاس  . شـود  اي استفاده مـي  كنند، به طور گسترده جريان طالق و سازگاري خانواده تحقيق مي

  :باشد كه عبارتند از مقياس مي خرده 6داراي 
  

و  7صـميميت اجتمـاعي   -5 6سـوگ  -4 5خشـم  -3 4رها شدن -2 3احساس خودارزشي -1
  ).1388؛ به نقل از باللي، 1990، 9بوهلر( 8خودارزشي اجتماعي -6

نـدرت و تقريبـاً   هميشـه، معمـوالً، گـاهي اوقـات، بـه      تقريباً: هاي اين پرسشنامه شامل گزينه
ال بـه صـورت   ؤسـ  31االت به جـز  ؤهمه س. گيرند مي 1-5هاي  باشد كه به ترتيب نمره هرگز مي

  .شوند گذاري مي مستقيم نمره
ايايي و روايي اين پرسشنامه در مطالعات زيادي كه در خـارج از كشـور صـورت گرفتـه،     پ

. ي اين است كه داراي پايايي باال و روايي مناسبي اسـت  دهنده محاسبه شده است كه نتايج نشان
گزارش كرده است و روايي همگرايي آن از طريـق   98/0فيشر، پايايي بازآزمايي اين مقياس را 

                                                 
1. Fisher 
2. Fisher & Bierhaus 
3. feeling of self worth 
4. disentanglement  
5. anger 
6. grief 
7. social trust 
8. social self worth 
9. Buehler 
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مـورد بررسـي قـرار     2گيـري شخصـيت   و پرسشنامه جهت 1قياس مفهوم خود تنسيهمبستگي با م
ي روايي  دهنده گرفته و همچنين روايي محتوا و روايي سازه آن نيز محاسبه شده كه همگي نشان

  ). 1388؛ به نقل از باللي، 2001، 3فلپس(باشد  مناسب اين مقياس مي
و  82/0لفاي كرونبـاخ كـل سـواالت    انجام گرفت، آ) 1388(در پژوهشي كه توسط باللي 

همچنين روايي مالكي همزمـان ايـن مقيـاس از    . بدست آمد 90/0تا  51/0ها  مقياس پايايي خرده
بررسي شد و نشان داد كه بـين نمـرات ايـن     SCL-90طريق تعيين همبستگي با نمرات پرسشنامه 

ــاد  ــاس و ابع ــط   SCL-90مقي ــواس، حساســيت در رواب ــكايت جســماني، وس ــي ش ــل،  يعن متقاب
پريشي همبستگي معكوس  افسردگي، اضطراب، خصومت، ترس مرضي، افكار پارانوييد و روان

  .داري وجود دارد معني
ي رويكرد تلفيقي به  به شيوه) دو بار در هفته ساعت و نيم،1(جلسه آموزش  8پس از آن 

ر به عنوان مذكو ةآموزشي، پرسشنام ةدر پايان دور. مادران گروه آزمايشي آموزش داده شد
ها با استفاده از  تجزيه و تحليل داده. آزمون در دو گروه آزمايش و كنترل اجرا گرديد پس

  .روش آماري تحليل كواريانس انجام پذيرفت

 :محتواي جلسات آموزشي مادران به شرح زير است

 ،اري جلسـات و بيـان هنجارهـاي گروهـي    آشنايي اوليه و تبيـين اهـداف برگـز    :اول ةجلس
جانبـه والـدين و    بيـان لـزوم سـازگاري همـه     ي با پيامدهاي طالق براي والدين و فرزنـدان، آشناي

 :دوم ةجلس. فرزندان طالق ،آشنايي اعضا با مباحث اصلي مورد بررسي در طي جلسات گروهي
شـناخت اعضـاي    ،هاي بازسازي زندگي پس از طالق وكآشنايي مادران با بل ،بررسي تكاليف

 .هاي بازسـازي تـرس و انكـار    بررسي بلوك ام مرحله بازسازي قرار دارند،گروه از اينكه در كد
هاي سازگاري، تنهـايي،   مرور مباحث جلسه قبل و بررسي تكاليف،آشنايي با بلوك :سوم ةجلس

 .دوستي،آشنايي با افكار و هيجانات كودكان پس از جدايي در جهت برقـراري ارتبـاط بـا آنهـا    
                                                 
1. Tennessee self- concept 
2. personality orientation inventory  
3. Phelps 
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غـم،   طـرد،  / زسازي احساس گنـاه هاي با ،آشنايي با بلوكقبلاحث جلسه مرور مب :چهارم ةجلس
مرور مباحث جلسه قبل و بررسـي   :پنجم ةجلسآشنايي اعضاي گروه با فرايند بخشودگي  ،خشم

هــاي بازســازي، رهــا كــردن، خودارزشــمندي، انتقــال و صــداقت،  آشــنايي بــا بلــوك تكــاليف،
هـاي بازسـازي    آشـنايي بـا بلـوك    :مشش ةجلس .هاي برخورد با مشكالت رفتاري كودكان شيوه

هـا، ائـتالف، سلسـله     اعتماد، استقالل، هدفمندي و آزادي ،آشنايي با مفاهيم مرزهـا، زيرمنظومـه  
هـاي   هـاي كـاهش تعـارض    بيـان شـيوه   :هفتم ةجلس . .گونه و ها، فرزند ولي مراتب قدرت، نقش

هاي برقـراري ارتبـاط    شيوه :هشتم ةجلس .هاي افزايش همكاري والديني والديني،آشنايي با شيوه
  .با كودكان، راهكارهاي افزايش سازگاري كودكان

  

  ها يافته
يژگـي هـاي جمعيـت    با استفاده از جدول هاي ميانگين و انحراف معيـار و ضـريب همبسـتگي و   

سازگاري والدين با طالق و عامل هاي آن تحليـل توصـيفي انجـام شـد و بـراي      شناختي با متغير 
كه نتايج به دسـت آمـده    ز روش تحليل كواريانس استفاده شدها ا تنباطي دادهتجزيه و تحليل اس

  .در جداول زير آورده شده است
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هاي سازگاري مادران با طالق دو گروه  كل و نمرات عامل ةنمر ميانگين و انحراف معيار ةمقايس .2جدول 
  آزمون آزمون و پس آزمايش و كنترل در مراحل پيش

سازگاري  ةرسشنامپ) عامل(زير مقياس 
 مادران با طالق

 آزمونپس آزمونپيش تعداد گروه

انحراف  ميانگين
 معيار

انحراف  ميانگين
  معيار

 آزمايش ارزشي خود احساس

 كنترل

 آزمايش  شدن رها

 كنترل

 آزمايش  خشم

 كنترل

 آزمايش سوگ

 كنترل

 آزمايش اجتماعي صميميت

 كنترل

 آزمايش اجتماعي خودارزشي

 كنترل

 آزمايش ) ي كل نمره(با طالق  والدينسازگاري 

 كنترل

  
دهد ميانگين كل نمرات سازگاري والدين با طالق گروه نشان مي 2همان طور كه جدول 

بوده است كه اين مقدار بعد از آموزش و در  50/319 آزمون برابر باپيش ةايش در مرحلآزم
ميانگين . ديگري است در گروه كنترل روند به گونه. رسيده است 70/376 آزمون بهپس ةمرحل

 ة، در مرحل80/287 آزمونپيش ةكل نمرات سازگاري مادران با طالق در اين گروه در مرحل
  .بوده است 90/287 آزمونپس
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ره كــل هـاي دو گــروه در نمـ  فــرض تسـاوي واريــانس اسـاس نتــايج آزمـون لــوين پـيش   بر
شـدن،  احسـاس خودارزشـي، ميـزان رها   مقياس هـاي آن شـامل   سازگاري پس از طالق و خرده

همگـي در سـطح    ارزشي اجتماعيخود ،صميميت اجتماعي خشم نسبت به همسر قبلي، سوگ،
جامعـه بـا يكـديگر     هـاي دو گـروه در  شـود و واريـانس   تاييـد مـي  ) >05/0P(معناداري باالتراز 
بنابراين، بـا توجـه بـه رعايـت پـيش فـرض لـوين،        . هم تفاوت معناداري ندارد مساوي است و با

 .هاي پژوهش بالمانع بود امكان اجراي تحليل كوواريانس بر روي نتايج جهت بررسي فرضيه

  
 هاي آن شناختي با متغير سازگاري والدين با طالق و عامل تهاي جمعي ضريب همبستگي ويژگي. 3 جدول

  آماره
 مقياس

دد
مج

اج 
زدو

ا
 

ابق
ر س

مس
با ه

لي 
ه فع

رابط
ان 
ميز

 

ابق
ر س

مس
با ه

طه 
 راب
يت

كيف
يي 

جدا
ت 

د عل
مور

در 
ت 

صحب
 

گاه
داد

در 
ي 
گير

 در
دامه

ا
 

زند
ا فر

طه ب
 راب
يت

كيف
 

زند
ا فر

ق ب
ساب

سر 
 هم

طه
 راب
يت

كيف
 

زند
ت فر

ضان
ح

 

 خود احساس

 رزشيا

ضريب 
 همبستگي



معني 
 داري



 تعداد

ضريب  شدن رها
 همبستگي

*

معني 
 داري



 تعداد

ضريب  خشم
  همبستگي
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معني 
 داري

 

 تعداد

ضريب  سوگ
 همبستگي



ني مع
 داري



 تعداد

ضريب   اجتماعي صميميت
 همبستگي

*

معني 
 داري



 تعداد

 ارزشي خود

 اعياجتم

ضريب 
 همبستگي



معني 
 داري



 تعداد

 از پس سازگاري

 ) نمره كل(طالق 

ضريب 
 همبستگي

*

معني 
 داري



 تعداد

  05/0معناداري همبستگي در سطح  
  

شـناختي بـا متغيـر سـازگاري والـدين بـا طـالق و        هاي جمعيتهمبستگي ويژگي 3جدول 
بـر اسـاس ايـن جـدول رابطـه رهـا شـدن، صـميميت اجتمـاعي و          . دهد نشان مي را هاي آن عامل

دار اسـت و   معنـي  ≥05/0pاز طالق با ميزان رابطه فعلي با همسر سـابق در سـطح    سازگاري پس
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شود كه هرچه ميـزان رابطـه    گيري مي باشد نتيجهچون ميزان ضريب همبستگي بين آنها منفي مي
فعلي با همسر سابق بيشتر شود، رها شدن، صميميت اجتماعي و سازگاري پس از طالق كـاهش  

  .دياب مي
  

آموزش با رويكرد تلفيقي بر ميزان سازگاري مادران با  اثربخشيتحليل كوواريانس  نتايج .4جدول 
  پس آزمون ةطالق در دو گروه كنترل و آزمايش در مرحل

  شاخص 
 منبع تغييرات 

 توان آماري ميزان تأثير معناداري F درجه آزادي

 آزمون پيش

 رابطه فعلي با همسر سابق

 عضويت گروهي

  

آموزش با رويكرد تلفيقي بر ميزان سازگاري مادران با  اثربخشينتايج تحليل كوواريانس 
همانطور كه . است آمده4آزمون در جدول پس ةطالق در دو گروه آزمايش و كنترل در مرحل

آزمون هاي نمرات پسوت بين ميانگينآزمون، تفاكنترل اثر پيش،بعد از شود مالحظه مي
 1 ، لذا فرضيه)>05/0P(دار است سازگاري مادران با طالق دو گروه آزمايش و كنترل معني

 از% 92كه عضويت گروهي  است؛ به اين معنا بوده 92/0 درمان اثربخشيميزان . شودتأييد مي

توان . كندآزمون تبيين مي پس تغييرات مربوط به نمرات سازگاري مادران با طالق را در مرحله
  .دهد كه حجم نمونه براي بررسي اين فرضيه كافي بوده استنشان مي 0/1آماري 



  
  

  35                                                                           ...اثربخشي آموزش گروهي مادران طالق با 

ارزشي، تلفيقي بر ميزان احساس خودآموزش با رويكرد  اثربخشينتايج تحليل كوواريانس  .5 جدول
اجتماعي در دو گروه ارزشي خود ،صميميت اجتماعي  ميزان رها شدن، خشم نسبت به همسر قبلي، سوگ،

  ي پس آزمون كنترل و آزمايش در مرحله
  شاخص 

 منبع تغييرات 

درجه 
 آزادي

F توان آماري ميزان تأثير معناداري 

 آزمونپيش

 عضويت گروهي

 آزمون پيش

 رابطه فعلي با همسر سابق

 عضويت گروهي

00 آزمون پيش

 عضويت گروهي

00 پيشĤزمون

00 عضويت گروهي

0 آزمون پيش

 رابطه فعلي با همسر سابق

 عضويت گروهي

 آزمون پيش

0 عضويت گروهي

  

 ،ارزشيويكردتلفيقي بر ميزان احساس خودآموزش با ر اثربخشينتايج تحليل كوواريانس 
، خود ارزشي اجتماعي در دو سوگ، صميميت اجتماعي ،خشم نسبت به همسر قبلي رها شدن،

همانطور كه مالحظه . آمده است 5ل آزمون در جدو ي پسگروه آزمايش و كنترل در مرحله
آزمون دو گروه هاي نمرات پسآزمون، تفاوت بين ميانگينبعد از كنترل اثر پيش كنيد، مي

 درمان ثربخشياميزان . شودتأييد مي 2، لذا فرضيه)>05/0P(دار استآزمايش و كنترل معني



 
 

36          
  91 پاييز، 11سال سوم، شماره  فصلنامه

  فرهنگ مشاوره و روان درماني

 هامقياسباال در همه خردهبوده است؛ توان آماري  44/0،90/0،89/0،48/0،80/0،%84به ترتيب 
  .است ودهدهد كه حجم نمونه براي بررسي اين فرضيه كافي بنشان مي

  

  گيرينتيجه
در ) بـا رويكـرد تلفيقـي   (بخشي آموزش گروهي مادران طالق هدف از اين پژوهش، بررسي اثر

هـا نشـان داد كـه فرضـيه     نتايج به دست آمده از تحليل داده .هان بر سازگاري آنان بودشهر اصف
آموزش گروهي مادران طالق با رويكرد تلفيقي بر سازگاري مادران  يعني. اول تأييد شده است

  .موثر است
) 1989(، گاو و شـين  )1989(چان  ، تي)1388(هاي باللي  نتيجه اين فرضيه با نتايج پژوهش

  . باشد همسو مي) 1994(شر و في
هايي بر كاهش سازگاري مادران به دنبال طالق و آثار اين پيامد بر انجـام وظـايف    پژوهش

باللـي در  . والديني و در نتيجه كاهش هرچه بيشـتر سـازگاري كودكـان بـا طـالق تأكيـد دارنـد       
نواده، هاي دلبستگي، حمايت اجتماعي در عامل حمايت خا پژوهش خود دريافت كه بين سبك

رنجــوري و  هــاي شخصــيتي در بعــد روان نگــرش مــذهبي در بعــد اخالقيــات و عقايــد، ويژگــي
ي معنـاداري وجـود    گرايي، سالمت روان در بعد افسردگي با سازگاري پس از طالق رابطه برون
ي زناشـويي بـا    بيان كرد كه سازگاري با طـالق شـامل جـدايي از رابطـه    ) 1986(والرستين . دارد

ي زناشويي، تثبيت ارتباط پـس   فصل احساسات ناشي از جدايي و قطع رابطه و  حل همسر سابق،
  .باشد از طالق با همسر قبلي و جديد و يا هر دوي آنها مي

ده هدف را براي درمانگران در نظر گرفتند كه  1983و  1981در سال  1ساتون و اسپرنيكل
  . بندكند تا به سازگاري پس از طالق دست يا به افراد كمك مي

 رشد عملكرد ارتباطي بعد از طالق بـا همسـر قبلـي    -2پذيرفتن پايان زندگي زناشويي؛  -1
  ؛ توسـعه و رشـد سيسـتم حمايـت اجتمـاعي      -5 ؛شـناختي   سـازگاري  -4 ؛سازگاري عـاطفي  -3

                                                 
1. Sutton & Sprenkle 
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؛ هـاي رشـد و يـادگيري    از فرصـت  استفاده -8سازگاري با فرزندان؛  -7؛ سازگاري والديني -6
بـه  (سازگاري زندگي عمـومي و سـالمت فيزيكـي     -10 ؛ك چهارچوب قانونيدستيابي به ي -9

  ). 1388نقل از باللي، 
اين پژوهش سعي بر آن گرديد كه سازگاري مادران بـا طـالق افـزايش     در همين راستا در

بحرانـي كـه   . باشـد  هـاي پرتعـارض مـي    طالق يك بحران عاطفي شـديد حتـي در خـانواده   . يابد
ــرات    ــا تغيي ــين را ب ــدانزوج ــي     و فق ــه م ــانوادگي مواج ــدگي خ ــي در زن ــاي اساس ــازد و  ه س

بـراي  . ريـزد  شناختي و باورهاي آنان در مورد زندگي مشترك را به يكباره فـرو مـي   چهارچوب
آن بايـد    اي است كـه فـرد بـراي ادامـه     بسياري از افراد زندگي پس از طالق مانند ظرف شكسته

تـوان احساسـات عميـق عـاطفي،      ر ايـن دوره مـي  د. آوري كند بتواند اجزاي شكسته آن را جمع
متأسـفانه بـا   . زدگي و درماندگي را تجربه كرد مانند يأس، نااميدي، انتقام، مقابله به مثل، وحشت

وجود مشكالت دادگاهي و حقوقي، مسائل مالي، نقل مكان، مشـاجرات و تعارضـات شـديد بـا     
ي توجه به خود و بازنگري در تجربـه  همسر سابق و مسائل مربوط به فرزندان زوجين فرصتي برا

يابنـد و باورهـا و هيجانـات منفـي و شـديد آنـان        جدايي و هيجانات و تفكرات مرتبط با آن نمي
گردد و به صورت ناخودآگاه اثرات مخرب خـود را   نسبت به اين حادثه، بر روي هم انباشته مي

ن بدون آنكـه آگـاه باشـند تـا     آنا. دهد بر سازگاري ايشان و كودكانشان پس از جدايي نشان مي
  . گردد روز به مشكالت آنان افزوده مي برند و روزبه سر مي ها در بحران به مدت

در اين پژوهش سعي بر آن گرديد تا محيطي فراهم گردد تـا مـادران طـالق بـا تمركـز بـر       
 ريزي هيجانات منفي خود پرداخته و بـه اصـالح باورهـاي غلـط و     شان، به برون نيازهاي شخصي

زاي خويش در ارتباط با طالق و همسر سابق بپردازند تـا از ايـن طريـق ميـزان سـازگاري       آسيب
  . آنان با طالق افزايش يابد

معني كه  به اين .ييد گرديدأدوم نيز ت ها، فرضية دست آمده از بررسي دادهبراساس نتايج به 
 اري مادران شاملهاي سازگ تلفيقي بر زيرمقياس آموزش گروهي مادران طالق با رويكرد

ثر ؤم) اجتماعي و خودارزشمندي اجتماعيخودارزشمندي، رها شدن، خشم، درك، صميمت (
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دهد كه حجم نمونه براي بررسي اين نشان مي هاباال در همه خرده مقياستوان آماري  .است
  .فرضيه كافي بوده است

بـي   مـور و لـو آن  ، )1994(، فيشـر  )1388(هـاي پـژوهش باللـي     نتايج ايـن فرضـيه بـا يافتـه    
) 1388(به نقـل از باللـي   ) 2005(، بون )1989(چان  ، تي)2008(، ووكالويچ و كالتابيانو )1990(

ناهمسـو  ) 2000(هـاي اسـتوارت و كـاليجيوس     از طرف ديگر، اين نتايج با يافتـه . باشد همسو مي
  . باشد مي

هاي سازگاري پـس   هكنند بيني هاي خود بهترين پيشبي  در پژوهشتي چان و مور و لوآن
از طالق راكاهش دلبستگي به همسر قبلي، صميميت فرزندان، رضايت فرد مطلقـه از دوسـتان و   

بيـان كـرد كـه    ) 1994(فيشر . كنند روابط صميمي با خويشاوندان نزديك همسر قبلي معرفي مي
 خصومت و نفرت احساسات اوليه نسبت به همسر سابق است و پس از آن احساس گناه و تأسف

اند، خشـم   براي بيشتر افرادي كه به تازگي جدا شده .تفاوتي سر قبلي و در نهايت هم بيبراي هم
تواند در كاهش سازگاري افـراد   يك احساس بارز است؛ اما در طول زمان، ماندگاري خشم مي

وفصل خشم و بخشودگي همسـر يكـي از عوامـل افـزايش سـازگاري بـا        ثر باشد و حلؤمطلقه م
فـردي و فرافـردي تأثيرگـذار     آگاهي فرد از مديريت خشم، بر روي عملكرد بين. باشد طالق مي

شوند، تصور داشتن هر نوع ارتباطي را با همسر سابق  در حالي كه اكثر افرادي كه جدا مي. است
  ).1388؛ به نقل از باللي، 2005راهه و براون، (دانند  آور مي سخت و عذاب

هاي سازگاري مادران، در جلسات گروهي مطابق  ياسبه منظور اثربخشي پژوهش بر زيرمق
تك مراحل بازسازي از قبيل  با برنامه بازسازي زندگي پس از طالق فيشر به بحث و بررسي تك

شـدن، غـم، خشـم، رهـا كـردن،      طـرد  / حساس گناهانكار، ترس، سازگاري، تنهايي، دوستي، ا(
هر مرحله پس در . پرداخته شد) يهدفمندي و آزادخودارزشمندي، صداقت، اعتماد، استقالل، 

تك اعضا نسـبت بـه آن    از آموزش خصوصيات آن مرحله به بررسي احساسات و هيجانات تك
ي تكاليف خانگي و تمرينات منظم سعي در جهت عبور سـازگارانه   مرحله پرداخته شد و با ارائه
، صـميميت  اين مراحل در افـزايش احسـاس خودارزشـي، رهـا شـدن     . اعضا از هر مرحله گرديد
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همچنـين  . ثر واقع شـد ؤاجتماعي، خودارزشي اجتماعي و طي كردن سوگ باقيمانده از ارتباط م
هاي بخشودگي و آشنايي مادران با باورهاي غيرمنطقي مرتبط با طالق، سعي در  با آموزش شيوه

  .كاهش خشم نسبت به همسر قبلي گرديد
  

  پيشنهادها
سرپرسـت تحـت   ي نمونة محـدودي از زنـان مطلقـة خود   نكه اين پژوهش تنها بر روبا توجه به اي

هايي در اين شود كه پژوهشپيشنهاد مي حمايت سازمان بهزيستي شهر اصفهان صورت گرفت،
  . هاي بزرگتر انجام شود راستا در ساير شهرها و با نمونه

 و مـادر  پـدر، ( اعضـاي خـانواده شـامل    درماني بـا حضـور همـة    صورت خانوادهپژوهش به 
  . و نه به صورت جلسات گروهي انجام گردد) فرزندان

تـر بـا هـدف     همچنين ضرورت اين موضوع انجام مـداخالت آموزشـي و درمـاني منسـجم    
  .كندافزايش سازگاري والدين و كودكان طالق را ايجاب مي

  
  

  منابع فارسي
  انتشارات سيميا:تهران ،1بهداشت روان ).1388. (احمدوند، م

مجلـه  . شوك پس از طالق، اثر جـدايي والـدين بـر فرزنـدان    ). 1378. (، سيف، س.اخوان تفتي، م
  .59-75، )4و3( 1. مشاوره هاي ها و پژوهش تازه
هاي روانشناختي شخصيتي و باورهاي غيرمنطقـي زنـان    بررسي و مقايسه ويژگي). 1379. (اميني، ن

دهاي مجموعه مقـاالت نخسـتين همـايش سراسـري علـل و پيامـ      . مطلقه و عادي استان بوشهر
  .27-34. طالق

ترجمـه  . هـاي زناشـويي  و درمـان اخـتالف   شناخت). 1377. (، برنشتاين، ام، تي.برنشتاين، اف، اچ
  .انتشارات رسا: ، تهران.ر.مهرابي، ح
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بررسي عوامل پيش بيني كننده سازگاري پـس از طـالق در زنـان مطلقـه شـهر      ). 1388. (باللي، ط
وره خـانواده، دانشـكده علـوم تربيتـي و روانشناسـي،      پايان نامه كارشناسي ارشـد مشـا  . صفهانا

  دانشگاه اصفهان، 
، .ترجمـه سـيدمحمدي، ي  . درمـاني هـاي روان نظريـه ). 1385. (س. ، نـوركراس، ج .پروچاسكا، ج

  . انتشارات رشد:تهران
اي در مردان و زنان عـادي بـا مـردان و    هاي مقابلهبررسي و مقايسه نوع سبك). 1386. (رضايي، ح

نامه كارشناسـي ارشـد مشـاوره، دانشـكده علـوم      پايان. متقاضي طالق در شهرستان مريوانزنان 
  . شناسي، دانشگاه عالمه طباطباييتربيتي و روان
مجموعه مقاالت اولـين سـمينار اسـترس و    . طالق و استرس حاصل از آن). 1374. (شفيع آبادي، ع

  .153-175. هاي روانيبيماري
شـناختي   -ي تأثير آموزش گروهي عزت نفس به شيوه رفتاري و رفتاريبررس). 1382. (مظاهري، ا

پايان نامـه كارشناسـي ارشـد    . دانشجويان ساكن خوابگاه دانشگاه اصفهان بر سازگاري اجتماعي
  . مشاوره خانواده، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه اصفهان

هـاي  مقايسـه طرحـواره  ). 1389. (زاده، مفـاتحي ، .، احمدي، ا.، بهرامي، ف.، اعتمادي، ع.يوسفي، ن
مجلـه روانپزشـكي و   . كننده طـالق بينيناسازگار اوليه در همسران طالق و عادي به عنوان پيش

  . 21-33، )1( 16شناسي باليني ايران، روان
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