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Abstract 
Introduction: This study investigates the effectiveness of Fisher’s re-
building after divorce seminar on post-divorce adjustment and satisfac-
tion with life in divorced women. 
Methods: The statistical populations of this study were all divorced 
women in Arak city, Iran, who have been divorce for less than five years 
in 2017. Thirty-four women were recruited using convenience sam-
pling and were divided into control and experimental groups seventeen 
persons each group. Fisher’s divorce adjustment scale(FDAS 2004) and 
satisfaction with life scale(SWLS 1985) were administered as pretest 
and posttest for both groups. The experimental group participated in 
eight sessions, two hours each, rebuilding after divorce seminar while 
the control group did not receive any treatment.
Results: Results show that rebuilding after divorce seminar was effective 
on divorce adjustment and satisfaction in life in divorced women.(P<0.05)
Conclusions: Based on the findings of this study, it could be concluded 
that Fisher Rebuilding seminar is an effective intervention and can be 
used to improve post-divorce adjustment and satisfaction with life in 
divorced women. 
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واژگان كليدي

سازگاری پس از طالق

FDAS سمينار فيشر 

مقياس رضایت از زندگی 
SWLS دینر

زنان مطلقه

* نویسنده مسئول
نوع مطالعه: پژوهشی

تاریخ دریافت: 1396/04/18
تاریخ پذیرش: 1396/08/01

چکیده

مقدمه: این پژوهش، به منظور بررسی اثربخشی سمینار آموزشی بازسازی زندگی پس 
از طالق فیشر بر سازگاری پس از طالق و رضایت از زندگی در زنان مطلقه اجرا گردید.

اراک است که در سال 1395  روش: جامعه پژوهش شامل تمامی زنان ساکن شهر 
موقت  یا  دائم  ازدواج  این مدت  در طول  و  آن ها گذشته  از جدائی  پنج سال  حداکثر 
از روش  استفاده  با  بود که  پژوهش شامل سی و چهار زن مطلقه  این  نمونه  نداشته اند. 
نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده 
شدند. به منظور سنجش متغیرهای پژوهش از مقیاس سازگاری پس از طالق فیشر)2004( 
و مقیاس رضایت از زندگی دینر و همکاران)1985( استفاده شد. در ابتدا از هر دو گروه 
پیش آزمون به عمل آمد. سپس گروه آزمایش طی هشت جلسه دو ساعته تحت آموزش 
بازسازی زندگی پس از طالق فیشر قرار گرفت. پس از اتمام آموزش، از هر دو گروه 
پس آزمون به عمل آمد. به منظور مقایسه نتایج پیش آزمون و پس آزمون از آزمون تحلیل 

کوواریانس چند متغیری استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد که سمینار آموزشی بازسازی زندگی پس از طالق بر سازگاری 

)P <0/05(.پس از طالق و رضایت از زندگی موثر است
آموزشی  بسته  این  از  می توان  پژوهش  این  اساس شواهد  بر  نتیجهگیری:  و بحث

به منظور ارتقاء سازگاری پس از طالق و رضایت از زندگی زنان مطلقه استفاده کرد.

اثربخشی آموزش سمینار بازسازی زندگی پس از طالق فیشر 
بر سازگاری پس از طالق و رضایت از زندگی در زنان مطلقه
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تابستان 1396، دوره 6، شماره 2، پیاپی 720

فرامرز آسنجرانی و همکاران

مقدمه

با وجود آنکه ازدواج مهمترین رابطه ای اســت که فرد در زندگی خود دارد،)1( نرخ طالق روبه رشــد است. اطالعات 
جمعیت شناسی حاکی از آن است که چهل تا پنجاه درصد ازدواج های اول به جدایی می انجامد، این در حالی است که 
نرخ طالق برای افرادی که برای بار دوم یا دفعات بعد ازدواج می کنند، بسیار بیشتر است.)2( طبق آمارهای رسمی منتشر 
شــده برای ســال 1395، در ایران بیست و پنج درصد ازدواج ها در کل کشــور به طالق ختم می شود که استان مرکزی با 
نرخی معادل بیســت و نه درصد، رقم باالتری را نســبت به میانگین کشوری دارد. طالق، که اتمام قانونی رابطه زوجی و 
زناشویی است،)3( به عنوان یکی از حوادث ناگوار در زندگی فردی، بیشترین استرس را به فرد تحمیل می کند،)4( تا حدی 
که برخی متخصصین و محققین مانند ونگ و آماتو)5( آن را بزرگترین استرسی می دانند که فرد می تواند در طول زندگی با 
آن روبرو شود، چرا که تاثیرات ناگوار طالق مدت زمانی طوالنی با فرد خواهد ماند. افزایش بیش از اندازه نرخ طالق در 
قرن گذشته فرای انتظار محققین و متخصصین بوده است. با وجود آنکه در تحقیقات شواهد و مدارکی دال بر سودمندی 
طالق برای برخی افراد به دســت آمده اســت)6و7( و حتی برخی محققین)8و9( اعتقاد دارند برای برخی از افراد طالق 
می تواند بستر ساز پیامد های مثبت و سبک های ارتباط بهبود یافته باشد، بخش عمده ادبیات تحقیق بر این نکته اذعان دارد 

که طالق می تواند اثرات منفی فراوانی را بر زندگی فرد و اطرافیان او تحمیل کند. 
پیامدهای تصمیم بر اتمام رابطه زناشــویی، پیش از وقوع تصمیم بر طالق شــروع شده و تاثیرات خود را تا پس از اتمام 
قطعی و قانونی طالق خواهد گذاشت. طالق پدیده ای نیست که در خالء رخ دهد، بلکه آن را فرآیندی می دانند که باید از 
سال ها قبل از تصمیم برای اتمام زندگی زناشویی ریشه یابی شود. بدین ترتیب، سازگاری پس از طالق فرآیندی است جدایی 
ناپذیر در تجاربی که فرد پس از طالق با آن روبرو می شود. در یک دید کلی، سازگاری پس از طالق میزان موفقیت فرد 
را در گذار از تجارب زندگی مشــترک به زندگی فردی نشان می دهد. با وجود تفاوت های فردی، سازگاری پس از طالق 

معموالً فرآیند دشواری است که با بروز افسردگی، خشم، اضطراب و استرس در فرد مطلقه همراه می شود.)10و11(
درد و رنج شــدیدی که معموالً پس از جدایی به فرد وارد می شود، می تواند به طور قابل توجهی عملکردهای فردی او 
را تحــت تاثیر قــرار دهد. دوره پس از طالق می تواند پیامدهای آنی و بلند مدت فراوانی را بر فرد تحمیل نماید)12( که 
از این میان می توان به تغییر در شبکه های اجتماعی فرد مطلقه، ایجاد خلل در زندگی روزمره او)13( پیامدهای جسمی و 
روانی ناشی از طالق)14( اشاره نمود. همچنین پژوهش های متعددی نشان از آن دارد که انحالل رابطه زناشویی می تواند 
شبکه حمایتی،)15( سبک های دلبستگی)16( و وضعیت اقتصادی)17( افراد را تحت تاثیر قرار  دهد. به عقیده آسنجرانی 
و همکاران)18و19( میان فرآیندهای روانی که پس از سوگ و طالق رخ می دهد، شباهت هایی وجود دارد که از بارزترین 
آن ها می توان به مراحل ســوگ معرفی شــده توسط کوبلر راس اشــاره کرد که به ترتیب مراحل انکار، خشم، چانه زنی، 

افسردگی و پذیرش را دربر می گیرد.
به ســبب نرخ رو به رشد طالق در جوامع، بســیاری از افراد درگیر طالق خود را در موقعیتی می بینند که سازگاری با آن 
اگر غیر ممکن نباشد، بسیار سخت و طاقت فرساست. بدین سبب سازگاری با موقعیت جدید پس از طالق ضروری است. 
معنا و مفهوم سازگاری پس از طالق در طول سالیانی که این متغیر به ادبیات روانشناسی و جامعه شناسی معرفی شده است، 
به طور قابل توجهی تغییر کرده اســت. گودی)20( ســازگاری پس از طالق را تلفیقی از تجارب پس از طالق می داند که 
فرد را نه به عنوان هویتی که در رابطه زوج قبلی خود داشته، بلکه به عنوان موقعیت کنونی او که هر روزه با آن سر و کار 
دارد تعریف می نماید. وایزمن )21( اعتقاد دارد وقتی فرد به قبول کامل فرآیند طالق دست یابد، دیگر با هویت یابی خود 
به عنوان فردی مطلقه، عواقب منفی آن را تجربه نخواهد کرد. وایزمن اعتقاد دارد فردی که به سازگاری کامل دست یافته 
باشد، آمادگی الزم برای رابطه ای سالم و صمیمی را خواهد داشت. برخی دیگر از محققین و متخصصین بر این عقیده اند 
که ســازگاری پس از طالق به جای آنکه نتیجه نهایی باشــد که فرد باید بدان دســت یابد، فرآیندی پویاست. برای مثال، 
کرومری، کوات، فوگو و ماهونی)22( در تعریف سازگاری پس از طالق به فرآیند سازگاری با تغییرات به وجود آمده پس 
از پدیده طالق اشاره می کنند که طی آن فرد پس از بروز طالق به بهزیستی هیجانی و روان شناختی دست می یابد. برخی از 
عوامل موثر در سازگاری پس از طالق، وابسته به فرهنگ هستند. آسنجرانی و همکاران)23( در پژوهشی کیفی به بررسی 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی8

اثربخشی آموزش سمینار بازسازی زندگی پس از طالق فیشر بر سازگاری پس از طالق و رضایت از زندگی در زنان مطلقه

عوامل موثر بر سازگاری پس از طالق در جامعه ایرانی پرداختند. نتایج 
حاصل از مصاحبه ساختار یافته حاکی از آن است که می توان عوامل 
موثر بر ســازگاری پس از طالق را در شــش گروه اصلی دســته بندی 
کرد: عوامل دموگرافیک، عوامل بین فردی، عوامل نگرشــی، عوامل 

رابطه ای، عوامل حمایتی و راهکارهای مقابله ای.)23(
محققین در تالش بوده اند تا اقداماتی را به منظور افزایش ســازگاری 
پــس از طالق صورت دهنــد که از این بین می تــوان به مطالعاتی که 
به منظــور ارتقاء ســالمت روان زنان مطلقــه)24و25( از طریق درمان 
هیجان مــدار،)26( تئاتر درمانی،)27( واقعیــت درمانی)28( و درمان 
مبتنی بــر معنویت)29( اشــاره کــرد. همچنین در برخــی پژوهش ها 
مشخص شــد که روابط معنادار پس از جدائی می تواند نقش موثری 
را در ســازگاری پس از طالق داشته باشد.)30( در طی هرکدام از این 
پژوهش ها، پژوهشگران در تالش بودند تا با اعمال مداخله آموزشی-

درمانی متغیرهای موثر روان شــناختی را در زنان مطلقه بهبود بخشــند. 
یکی از این اقدامات پروتکلی بود که توســط فیشــر در ســال 1981 
تحت عنوان “بازسازی پس از جدایی و طالق” معرفی گردید. مداخله 
وکالوویچ)31( به عنوان برنامه مداخله ای موثر معرفی گردید. این برنامه 
درمان آموزشــی بر جوانب جسمی، روان شناختی و هیجانی جدایی و 
اتمام رابطه تمرکز می کند. این جلسات ماهیتی آگاهی بخش و حمایتی 

داشته و فرصت بصیرت و رشد فردی را برای 
شرکت کنندگان فراهم می آورد. جلسات اولیه 
این گــروه، طی برنامه ای به مدت ده جلســه 
)هر جلسه دو ساعته( تنظیم شده اند. در طول 
دو ســال، به ســبب محدودیت هــای زمانی، 
برنامه “بازســازی پس از جدایی و طالق” به 
برنامه ای شــش هفته ای هر جلسه دو ساعت، 
تقلیل یافت. این جلسات به صورت گروهی 
به اجرا در می آیند. فرمت جلسات بدین گونه 
طراحی شــده اســت که هرکدام از جلسات 
حول موضوعی خاص در جریان باشد.)31( 

بــا توجه به اثــرات طالق و انحــالل رابطه 
زناشــویی بر افراد مطلقــه، به خصوص زنان 
و اهمیتی که ســازگاری در زندگی افراد ایفا 
می کند، این پژوهش بر آن است تا اثر بخشی 
آموزش بازسازی زندگی پس از طالق فیشر 
بر سازگاری پس از طالق و رضایت از زندگی 

در زنان مطلقه را مورد بررسی قرار دهد. 

روش

جامعه ی آماری این پژوهش شــبه تجربی را تمامی زنان مطلقه شهر اراک در سال 1395 که حداکثر پنج سال ازجدائی 
آن ها گذشــته بود تشــکیل داده است. دراین پژوهش از روش نمونه گیری دردســترس استفاده شده است. برای انتخاب 
نمونه، اطالعیه ای تحت عنوان “کارگاه ســازگاری پس از طالق” در یکی از هفته نامه های شــهر اراک به چاپ رســید. 
همچنین اطالعیه مورد نظر در بهزیســتی، کمیته امداد و برخی از مراکز مشــاوره شــهر اراک نیز نصب شد. تعداد کل 
ثبــت نام کنندگان، پنجــاه و چهار نفر بودند که به صــورت تصادفی به دو گروه نوزده نفری آزمایش و کنترل تقســیم 
شــدند. پیش از اجرای مداخله آموزشی، تاییده دانشگده روانشناســی دانشگاه اصفهان اخذ گردید. عالوه بر آن، برای 
شرکت کنندگان تشریح شد که شرکت در این پژوهش کاماًل داوطلبانه بوده و آن ها می توانند در هر مرحله از پژوهش، از 
آن خارج شوند. پیش از اجرای پژوهش، دستورالعمل اجرای جلسات به تایید گروه مشاوره دانشگاه اصفهان رسید. پس 
از دریافت تایید، در جلساتی فردی از شرکت کنندگان در خواست شد تا فرم رضایت آگاهانه ای که توسط پژوهشگران 
تهیه شــده بود را تکمیل کنند. شایان به ذکر است تمامی پرسشــنامه ها و تکالیفی که در طول جلسات به شرکت کنندگان 
داده می شد، توسط کد شناسایی و دسترسی به اطالعات هویتی شرکت کنندگان تنها توسط نویسنده اول امکان پذیر بود. 
در فرم رضایت آگاهانه، تشــریح شــده بود که شرکت کنندگان هر زمان مایل باشــند، می توانند از پژوهش خارج شوند. 
همچنین، در ابتدای جلسات آموزشی، جزئیات اخالقی و حقوق شرکت کنندگان برای آنان قرائت شد.)از جمله رضایت 

آگاهانه، رعایت حقوق دیگران، عدم استفاده از مواد غذایی و آشامیدنی در طول جلسات و غیره( 
ابزارهایپژوهش

پرسشنامهسازگاریپسازطالقفیشر:پرسشنامه سازگاری پس از طالق در سال 2004 توسط دکتر بروس فیشر معرفی 
شــد. از این پرسشــنامه می توان به عنوان ابزار سنجش در فضای درمانی و پژوهشی اســتفاده کرد. در فضای درمانی این 
پرسشنامه می تواند به درمانگر کمک کند تا نقاط قوت و ضعف مراجع خود را تشخیص دهد. به طور کلی، این پرسشنامه 
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تابستان 1396، دوره 6، شماره 2، پیاپی 920

فرامرز آسنجرانی و همکاران

به پژوهشــگران و درمانگران کمک می کند 
تا احساساتی که مردم با اتمام رابطه زناشویی 
خــود تجربه می کنند را بهتر درک کنند. این 
پرسشنامه شــامل یک صد ســوال است. از 
آزمودنی ها خواسته می شود تا میزان صحت 
هرکــدام از گویه هــا را از بیــن گزینه های 
یک)همیشــه( و پنج)هیــچ وقــت( انتخاب 
کنند. نمره باالتر کسب شده در این مقیاس 
نشان از سازگاری بیشــتر آزمودنی با طالق 
دارد. خرده مقیاس های این آزمون عبارتند 
از: 1-احساس خود ارزشــی. 2-رها شدن. 
3-خشم. 4-ســوگ. 5-صمیمیت اجتماعی. 
6-خــود ارزشــی اجتماعی.)بوهلر، 1990(

لیمــون)2007( در پژوهش خود همســانی 
درونــی ایــن پرسشــنامه را 0/87 تــا 0/95 
گــزارش کرده اند. همچنین همبســتگی آن 
با پرسشــنامه چندوجهی مینه سوتا نشان داده 
شده اســت. همچنین روایی درونی کودر-

ریچاردســون برای این مقیاس در پژوهش 
تیریــوت و باکنــر)1992(، 0/92 گــزارش 
شده است.)32( آسنجرانی و همکاران)13( 
در پژوهش خود روایی نســخه فارسی این 
پرسشــنامه را بــا اســتفاده از روش آلفــای 
کرونبــاخ 0/93 گزارش کرده انــد که این 

نشان از روایی باال و قابل قبول آن دارد. 
مقیاسرضایتاززندگی)SWLS(: در میان 
ابزارهایی که به منظور سنجش و اندازه گیری 
رضایت از زندگی استفاده می شوند، مقیاس 
رضایت از زندگی بیشــترین کاربرد را دارد. 
ایــن مقیاس توســط دینر و همــکاران)33( 
معرفی شــد. این ابزار از پنج گویه تشــکیل 
شــده اســت و در آن از آزمودنی خواسته 
می شــود تا از میــان گزینه هــای یک)هیچ 
وقت( و هفت)همیشه( یک گزینه را انتخاب 
کنند. به اعتقاد پاوت و دینر این ابزار توانایی 
پیش بینی واقعه مهم زندگی از جمله سالمت 
فیزیکی و روانی، رضایت از زندگی، روابط 
اجتماعی قوی، کاهش احتمال خودکشی، و 

سوء مصرف مواد مخدر و الکل را دارد. 

در پژوهش آتینزا و همکاران)34( روایی این مقیاس بین 0/79 تا 0/89 
گزارش شــده اســت. در پژوهش نصیری و جوکار)28( روایی مقیاس 
با شــیوه تحلیل عاملی به روش مولفه هــای اصلی با چرخش واریماکس 
به دســت آورده شــد. شــاخص KMD برابر با 0/86 و ضریب کردیت 
بارتاث آن برابر با 854/23 بوده که در سطح 0/0001 معنی دار بوده است. 
سمیناربازسازیپسازطالقفیشر: جلسات سازگاری پس از طالق، 
جلســاتی گروهی هستند که معموالً در قالب یک جلسه دو ساعته در 
هفته و به مدت شــش هفته به اجرا در می آیند. ایــن برنامه مداخله ای 
برگرفته از کتاب “بازســازی زندگی پس از طالق” بوده و طرح نهایی 
درمان آن توسط وکالویچ و کالتابیانو)31( تدوین شده است. تمرکز این 
 دوره آموزشی بر ارتقاء فیزیکی، روان شناختی و عاطفی شرکت کنندگان 

 

 ( سرفصل محتوای آموزشی بازسازی زندگی پس از طالق1جدول)
 ها و اهداف فعالیت جلسه

 جلسه اول
 روابط گذشته

 بازبینی روابط گذشته به منظور تشخیص عواملی که شکست رابطه را سبب شد.
 نگاه به مسیر جدائی  و احساساتی که در طول مسیر تجربه شده اند

 حوزه های سازگاری و تغییرات احتمالی پس از وقوع جدائی 
 تشخیص واکنش های هر فرد به جدائی و استرس های پس از آن 

 استفاده از سوگند نامه، ورود به فرایند گروهی و آشنایی با تکلیف های هر هفته 

 دریافت یک نسخه از کتاب بازسازی زندگی پس از طالق 
 جلسه دوم 
 سازگاری

 رفتار انطباقی بیشتر یاد بگیرید شناخت
 رفتارهای انطباقی در ارتباطات چگونگی مشکل آفرینیفهمِ بهتر 

زنده  کرده اندکمک  که به فرد انطباقی مکانیسم هایتشخیص، پذیرش، درک و پرورشِ 
 . دبمان

 های کوچک. گذاریِ آزادانه در گروهبا به اشتراک دیگرا اعضای گروهشناختِ بهترِ 

 ی حمایتی، هم بیرون و هم داخل کالس. به درکِ ارزش ایجاد یک شبکهشروع 
 جلسه سوم 

 سوگ
 آشنایی با واکنش های هیجانی سوگ و فقدان 

 به اشتراک گذاری تجربه فردی از سوگ و فقدان 
 های هیجانی، روانشناختی، فیزیکی و اجتماعی فقدان و داغداری پس از فقدانجنبه

 آشنایی با پنج مرحله سوگ و فقدان 

 های موثر ارتباطی در طول فرایند فقدان آشنایی با روش
 جلسه چهارم 

احساس گناه و 
 ترد شدگی

 های هیجانی از منظر هر دو فرد ترک کننده و ترک شونده آشنایی با واکنش
اشتراک  ایجاد فضایی امن که در آن شرکت کنندگان بتوانند تجارب هیجانی خود را به

 بگذارند. 
 آشنایی با زبان ترک کننده و ترک شونده 

 جلسه پنجم 
 خشم 

 آشنایی بیشتر با روش های ابراز صحیح خشم
 آشنایی با خشم به عنوان یک هیجان و نه به عنوان یک رفتار 

 درک خشم به عنوان یک هیجان ثانویه 
 ندانهمو رفتارهای جرات شناخت تفاوت بین خشونت، رفتار های منفعالنه

 “رها کردن”آموزش فرایند تصویر سازی 
 جلسه ششم

 خانواده اصیل 
 آشنایی بیشتر با خانواده اصیل، ارزش ها، باورهای و الگوهای تعاملی که یادگرفته شده اند.

ها، باورها ترسیم نمودار خانواده اصیل، هر ترسیم نمودار خانوادگی، تشخیص تفاوت بین ارزش
 و الگوهای رفتاری 

 ها، قوانین، الگوها و معیارها در خانواده اصیلشناسایی نقش
 جلسه هفتم

عزت نفس و 
 حمایت اجتماعی

 آشنایی با روش های پرورش عزت نفس پس از جدائی 

 تشویق به ایجاد و نگهداری از شبکه حمایتی 

 شناسایی موانع ایجاد عزت نفس 
 جلسه هشتم 

 ارتباط
 روابط رشد آفرینفهمِ 

 شکل گیریهایی برای کمک به روابط در حال روش آشنایی با

 آشنایی با روابط خطر آفرین

 ارائه خالصه ای از جلسات و اتمام جلسات 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی10

اثربخشی آموزش سمینار بازسازی زندگی پس از طالق فیشر بر سازگاری پس از طالق و رضایت از زندگی در زنان مطلقه

اســت که طالق یا اتمام رابطه زناشویی را تجربه 
کرده اند. جلسات با ماهیت آموزشی و حمایتی، 
فرصتی را برای شــرکت کنندگان ایجاد می کنند تا 
بتوانند آگاهی فردی خود را افزایش داده و رشد 
کنند. برخی از فعالیت هایی که در این جلســات 
انجام می شــوند عبارتند از: طوفان فکری، ایفای 
نقش، اجرای فنون درمانی، تن آرامی و تمرین های 
تصویرسازی. هرکدام از این جلسات حول محوری 
مشخصی در گردش بوده و در ابتدا تحت عنوان 
صورت جلســه آورده می شــود. سرفصل های 
محتوای آموزشی بازسازی زندگی پس از طالق 

در جدول شماره یک آورده شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناختی دو گروه های جمعیت( داده2جدول)
 آزمایش و کنترل

 شاخص

 فراوانی شاخص گروه شناختیجمعیت

 سن

 کنترل
20-25 9 
25-30 6 
30-35 2 

 آزمایش
20-25 8 
25-30 5 
30-35 4 

 تحصیالت

 کنترل
 2 دیپلم

 10 لیسانس
 5 لیسانسفوق

 آزمایش
 4 دیپلم

 11 لیسانس
 2 لیسانسفوق

 وضعیت اشتغال
 6 شاغل کنترل

 11 بیکار

 9 شاغل آزمایش
 8 بیکار

 طول مدت ازدواج

 کنترل
<1 9 
1-5 7 
5-10 1 

 آزمایش
<1 7 
1-5 8 
5-10 2 

 

 

 

 

 

 

 

 n=54های ورود زنان مطلقهبررسی مالک
 

 

ش 
خروج از پژوه

به دلیل نداشتن 
مالک

های الزم
20

n=
 

اجرای مداخله آزمایشی 
 برای گروه آزمایش

اجرای 
 n=19آزمونپیش

 آزموناجرای پس

 آزمون پیش

 آزمونپس

 اجرای مداخله

 n=38تصادفی گمارش

 ورود

اجرای 
 n=19آزمونپیش

عدم اجرای متغیر 
آزمایشی برای گروه 

 کنترل

 آزموناجرای پس

 پژوهش consort( نمودار 1نمودار )

یافته ها

در این پژوهش، شــرکت کنندگان به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شــدند. در جدول شماره دو داده های جمعیت شناختی 
شــرکت کنندگان در این پژوهش آمده اســت. این متغیرها عبارتند از سن، تحصیالت، وضعیت اشتغال و طول مدت ازدواج پس 

از جدایــی.  به منظــور تجزیه و تحلیل داده های این پژوهــش از روش آماری تحلیل 
کوواریانس )ANCOVA( و از نرم افزار SPSS21 اســتفاده شد. فرضیه این پژوهش 
عبارت بود از: کارگاه آموزشــی بازسازی زندگی پس از طالق بر رضایت از زندگی و 
سازگاری پس از طالق زنان مطلقه اثر دارد. میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنی های 
گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیش آزمون و پس آزمون در جدول شماره سه آمده 
است.  جدول شماره چهار نتایج تحلیل مانکوا را بر روی میانگین مولفه های پژوهش 
در مرحله پس آزمون نشــان می دهد. همانطور که در جدول شــماره چهار نشان داده 
شد، ســطوح معناداری همه آزمون ها بیانگر آن است که بین میزان نمرات سازگاری 
پــس از طــالق و رضایت از زندگی در مرحله پس آزمــون در بین دو گروه آزمایش 
 ،P=0/001(.و کنترل از لحاظ یکی از متغیرهای وابســته تفاوت معنادار وجــود دارد
F=17/446( برای پی بردن به تفاوت، از تحلیل مانکوا اســتفاده خواهد شد.  به منظور 
تعیین معناداری این تفاوت ها الزم بود تا اثر پیش آزمون ها مهار شــود. بدین منظور از 
تحلیل مانکوا استفاده شد. از آنجا که یکی از پیش فرض هایی که باید در تحلیل مانکوا 
رعایت شود، همسانی واریانس هاست، ابتدا از آزمون لوین استفاده شد. نتایج این بررسی 
در جدول شماره پنج آورده شده است. نتایج این جدول نشان می دهد که پیش فرض 
همسانی واریانس ها در دو گروه آزمایش و کنترل تایید شده است. بنابراین، با توجه به 
اینکه فرض صفر در آزمون لوین تایید شده است، اجرای آزمون تحلیل کوواریانس 
امکان پذیر است. یکی دیگر از شــرایط استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس نرمال 
بودن داده ها اســت. بدین منظور از آزمون شاپیرو-ویلک استفاده شد. این پیش فرض 
نیز تایید شد.)P< 0/05( بدین ترتیب می توان از تحلیل کوواریانس استفاده کرد.  برای 
مشخص نمودن اینکه کارگاه آموزشی بازسازی زندگی پس از طالق بر کدامیک از 
خرده مقیاس های سازگاری پس از طالق موثر بوده است، از آزمون تحلیل واریانس 
چند متغیره استفاده شد تا بدین ترتیب به توان اثر پیش آزمون را کنترل کرد. همانطور 
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 n=19آزمونپیش

 آزموناجرای پس
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 ورود

اجرای 
 n=19آزمونپیش

عدم اجرای متغیر 
آزمایشی برای گروه 

 کنترل

 آزموناجرای پس

 پژوهش consort( نمودار 1نمودار )

( مقادیر میانگین و انحراف معیار برای مقیاس 3جدول)
های سازگاری پس از مقیاسرضایت از زندگی و خرده 

 طالق فیشر
 انحراف معیار میانگین نوع آزمون گروه متغیر

رضایت از 
 زندگی

 44/5 06/23 آزمونپیش آزمایش
 13/5 33/25 آزمونپس

 88/5 80/23 آزمونپیش کنترل
 47/5 93/23 آزمونپس

سازگاری 
 کل

 62/24 80/343 آزمونپیش آزمایش
 63/23 381 آزمونپس

 37/21 86/340 آزمونپیش کنترل
 14/22 351 آزمونپس

خود 
 ارزشی

 48/11 33/85 آزمونپیش آزمایش
 81/11 95 آزمونپس

 70/11 86/83 آزمونپیش کنترل
 82/11 46/86 آزمونپس

 رها شدن
 7/5 93/73 آزمونپیش آزمایش

 50/4 60/79 آزمونپس

 89/5 86/71 آزمونپیش کنترل
 74/5 00/73 پس آزمون

 خشم
 37/6 53/46 آزمونپیش آزمایش

 50/4 80/51 آزمونپس

 01/8 20/44 آزمونپیش کنترل
 26/7 80/45 آزمونپس

 سوگ
 01/9 06/80 آزمونپیش آزمایش

 33/12 90 آزمونپس

 27/8 60/83 آزمونپیش کنترل
 02/8 86/86 آزمونپس

صمیمیت 
 اجتماعی

 97/2 53/28 آزمونپیش آزمایش
 72/2 13/31 آزمونپس

 54/2 06/28 آزمونپیش کنترل
 59/3 33/28 آزمونپس

خود 
ارزشی 
 اجتماعی

 03/4 40/29 آزمونپیش آزمایش
 24/4 46/33 آزمونپس

 04/4 26/29 آزمونپیش کنترل
 77/3 30/53 آزمونپس

 

 های پژوهش در مرحله پس آزمونمانکوا را بر روی میانگین مولفه( نتایج تحلیل 4جدول)

 DF مقدار نام آزمون
 فرضیه

DF 
 داری معنا F خطا

(P) 

مجذور 
 اتا

توان 
 آماری

 989/0 744/0 002/0 213/6 000/15 000/7 744/0 آزمون اثر پیالئی

 989/0 744/0 002/0 213/6 000/15 000/7 744/0 آزمون الندای ویلکز
 989/0 744/0 002/0 213/6 000/15 000/7 744/0 آزمون اثر هتلینگ

 989/0 744/0 002/0 213/6 000/15 000/7 744/0 آزمون بزرگترین ریشه روی
 

در خصوص  Levene( نتایج آزمون 5جدول)
 هافرض برابری واریانسپیش

درجه  آزمون
 آزادی

درجه 
 F 2آزادی 

سطح 
 معناداری

 067/0 63/3 30 1 لوین
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تابستان 1396، دوره 6، شماره 2، پیاپی 1120

فرامرز آسنجرانی و همکاران

( مقادیر میانگین و انحراف معیار برای مقیاس 3جدول)
های سازگاری پس از مقیاسرضایت از زندگی و خرده 

 طالق فیشر
 انحراف معیار میانگین نوع آزمون گروه متغیر

رضایت از 
 زندگی

 44/5 06/23 آزمونپیش آزمایش
 13/5 33/25 آزمونپس

 88/5 80/23 آزمونپیش کنترل
 47/5 93/23 آزمونپس

سازگاری 
 کل

 62/24 80/343 آزمونپیش آزمایش
 63/23 381 آزمونپس

 37/21 86/340 آزمونپیش کنترل
 14/22 351 آزمونپس

خود 
 ارزشی

 48/11 33/85 آزمونپیش آزمایش
 81/11 95 آزمونپس

 70/11 86/83 آزمونپیش کنترل
 82/11 46/86 آزمونپس

 رها شدن
 7/5 93/73 آزمونپیش آزمایش

 50/4 60/79 آزمونپس

 89/5 86/71 آزمونپیش کنترل
 74/5 00/73 پس آزمون

 خشم
 37/6 53/46 آزمونپیش آزمایش

 50/4 80/51 آزمونپس

 01/8 20/44 آزمونپیش کنترل
 26/7 80/45 آزمونپس

 سوگ
 01/9 06/80 آزمونپیش آزمایش

 33/12 90 آزمونپس

 27/8 60/83 آزمونپیش کنترل
 02/8 86/86 آزمونپس

صمیمیت 
 اجتماعی

 97/2 53/28 آزمونپیش آزمایش
 72/2 13/31 آزمونپس

 54/2 06/28 آزمونپیش کنترل
 59/3 33/28 آزمونپس

خود 
ارزشی 
 اجتماعی

 03/4 40/29 آزمونپیش آزمایش
 24/4 46/33 آزمونپس

 04/4 26/29 آزمونپیش کنترل
 77/3 30/53 آزمونپس

 

 های پژوهش در مرحله پس آزمونمانکوا را بر روی میانگین مولفه( نتایج تحلیل 4جدول)

 DF مقدار نام آزمون
 فرضیه

DF 
 داری معنا F خطا

(P) 

مجذور 
 اتا

توان 
 آماری

 989/0 744/0 002/0 213/6 000/15 000/7 744/0 آزمون اثر پیالئی

 989/0 744/0 002/0 213/6 000/15 000/7 744/0 آزمون الندای ویلکز
 989/0 744/0 002/0 213/6 000/15 000/7 744/0 آزمون اثر هتلینگ

 989/0 744/0 002/0 213/6 000/15 000/7 744/0 آزمون بزرگترین ریشه روی
 

در خصوص  Levene( نتایج آزمون 5جدول)
 هافرض برابری واریانسپیش

درجه  آزمون
 آزادی

درجه 
 F 2آزادی 

سطح 
 معناداری

 067/0 63/3 30 1 لوین
 

 

( مقادیر میانگین و انحراف معیار برای مقیاس 3جدول)
های سازگاری پس از مقیاسرضایت از زندگی و خرده 

 طالق فیشر
 انحراف معیار میانگین نوع آزمون گروه متغیر

رضایت از 
 زندگی

 44/5 06/23 آزمونپیش آزمایش
 13/5 33/25 آزمونپس

 88/5 80/23 آزمونپیش کنترل
 47/5 93/23 آزمونپس

سازگاری 
 کل

 62/24 80/343 آزمونپیش آزمایش
 63/23 381 آزمونپس

 37/21 86/340 آزمونپیش کنترل
 14/22 351 آزمونپس

خود 
 ارزشی

 48/11 33/85 آزمونپیش آزمایش
 81/11 95 آزمونپس

 70/11 86/83 آزمونپیش کنترل
 82/11 46/86 آزمونپس

 رها شدن
 7/5 93/73 آزمونپیش آزمایش

 50/4 60/79 آزمونپس

 89/5 86/71 آزمونپیش کنترل
 74/5 00/73 پس آزمون

 خشم
 37/6 53/46 آزمونپیش آزمایش

 50/4 80/51 آزمونپس

 01/8 20/44 آزمونپیش کنترل
 26/7 80/45 آزمونپس

 سوگ
 01/9 06/80 آزمونپیش آزمایش

 33/12 90 آزمونپس

 27/8 60/83 آزمونپیش کنترل
 02/8 86/86 آزمونپس

صمیمیت 
 اجتماعی

 97/2 53/28 آزمونپیش آزمایش
 72/2 13/31 آزمونپس

 54/2 06/28 آزمونپیش کنترل
 59/3 33/28 آزمونپس

خود 
ارزشی 
 اجتماعی

 03/4 40/29 آزمونپیش آزمایش
 24/4 46/33 آزمونپس

 04/4 26/29 آزمونپیش کنترل
 77/3 30/53 آزمونپس

 

 های پژوهش در مرحله پس آزمونمانکوا را بر روی میانگین مولفه( نتایج تحلیل 4جدول)

 DF مقدار نام آزمون
 فرضیه

DF 
 داری معنا F خطا

(P) 

مجذور 
 اتا

توان 
 آماری

 989/0 744/0 002/0 213/6 000/15 000/7 744/0 آزمون اثر پیالئی

 989/0 744/0 002/0 213/6 000/15 000/7 744/0 آزمون الندای ویلکز
 989/0 744/0 002/0 213/6 000/15 000/7 744/0 آزمون اثر هتلینگ

 989/0 744/0 002/0 213/6 000/15 000/7 744/0 آزمون بزرگترین ریشه روی
 

در خصوص  Levene( نتایج آزمون 5جدول)
 هافرض برابری واریانسپیش

درجه  آزمون
 آزادی

درجه 
 F 2آزادی 

سطح 
 معناداری

 067/0 63/3 30 1 لوین
 

 

که در جدول شماره چهار مشاهده می شود، تفاوت معناداری بین نمرات 
 )F=20/76(،رها شدن)F=14/26(،خرده مقیاس های احساس خود ارزشی
خشم،)F=11/61( ســوگ،)F=14/91( صمیمیت اجتماعی)F=8/39( و 
خود ارزشی اجتماعی)F=9/32( وجود دارد.)P<0/05( همچنین مداخله 
آموزشی بر ســازگاری کل شــرکت کنندگان)F=55( نیز موثر بوده است.

)P<0/05( بنابراین می توان نتیجه گرفت کارگاه آموزشی بازسازی زندگی 
پس از طالق بر ســازگاری پس از طالق و ابعاد آن تاثیر گذار بوده است. 
همچنین در مقیاس رضایت از زندگی)7/53( نیز تفاوت معنادار آماری بین 
پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش مشاهده شد.)P<0/05( بنابراین 
می توان گفت کارگاه آموزشی بازسازی زندگی پس از طالق بر رضایت 
از زندگی شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی بازسازی زندگی پس از طالق 

تاثیر گذار بوده است.

های رضایت از زندگی و سازگاری پس ( خالصه تحلیل واریانس چند متغیره برای مقیاس6جدول)
 از طالق فیشر

درجه  ابعاد متغیرها
 آزادی

میانگین 
 F وراتذمج

سطح 
 یدارمعنا

ریب ض
 اتا

توان 
 آماری

 754/0 218/0 011/0 53/7 96/30 1 96/30 زندگی مقیاس رضایت از

 953/0 346/0 001/0 26/14 62/385 1 62/385 خود ارزشی
 992/0 435/0 000/0 76/20 02/188 1 02/188 رها شدن

 907/0 301/0 002/0 61/11 91/140 1 91/140 خشم
 956/0 349/0 001/0 91/14 05/342 1 342./5 سوگ

 797/0 237/0 007/0 39/8 45/43 1 45/43 صمیمیت اجتماعی
 837/0 257/0 005/0 32/9 02/60 1 02/60 خود ارزشی اجتماعی

 000/1 671/0 000/0 00/55 5595 1 5595 سازگاری کل

 

 

بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش بازسازی زندگی پس از طالق فیشر بر سازگاری پس از طالق و رضایت 
از زندگی در زنان مطلقه انجام شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین نمرات آزمودنی ها گروه آزمایش و 
کنترل در مرحله پس آزمون وجود دارد. این یافته ها با یافته های پیشین که اثر بخشی شرکت در کارگاه آموزشی بازسازی 
پــس از طالق را بر تاب آوری و ســازگاری پس از طالق،)13( کاهش ســطح اضطراب شــرکت کنندگان)35( و افزایش 

سالمت روان شرکت کنندگان)24( نشان می داد، همسو می باشد.
مطالعات پیشین در حوزه سازگاری پس از طالق حاکی از آن است که در سازگاری پس از طالق مولفه های متعددی 
موثر هســتند که از ایــن بین می توان نقش تحصیــالت در مطالعات بوث و آماتو،)17( نقش وجود شــبکه حمایتی در 
پژوهش آسلین و کسلر،)15( نقش دلبستگی کنونی در تحقیقات انجام شده توسط ماشتر)16( و تاثیر وضعیت اقتصادی 
در پژوهش بوث و اماتو)17( اشــاره کرد. همچنین برخی مطالعات داخلی مانند آســنجرانی و همکاران)18( نشــان داد 
آغازگری فرآیند طالق، به عنوان عاملی مهم می تواند رضایت از زندگی، سبک های مقابله با استرس، تاب آوری و سازگاری زنان را 
به طور قابل توجهی افزایش دهد. همچنین، به منظور ارتقاء کیفیت زندگی زنان مطلقه روش های متعددی به کار گرفته شده اند که از این 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی12

اثربخشی آموزش سمینار بازسازی زندگی پس از طالق فیشر بر سازگاری پس از طالق و رضایت از زندگی در زنان مطلقه

بین می توان به سنجش تاثیر درمان هیجان مدار،)27( تئاتر درمانی،)26( واقعیت درمانی بر شادکامی و امیدواری)26( اشاره کرد. 
کارگاه آموزشــی بازســازی زندگی پس از طالق که توســط فیشر معرفی شــده، با تاکید بر فرمت گروهی قصد دارد 
تا با قرار دادن زنان در گروه های همســان، به ارتقاء روان شــناختی و اجتماعی آنان کمک کند. پژوهش های متعددی 
نشان داده اند که شرکت در گروه های همسان می تواند به افراد کمک کند وضعیت روان شناختی خود را بهبود بخشند. 
شرکت کنندگان گروه های حمایتی عالوه بر اینکه از اطالعات حمایتی مورد نظر برای کنار آمدن با فرآیند طالق برخوردار 

می شوند، به اعضای دیگر درک همدالنه ارائه کرده و از درک همدالنه آن ها نیز برخوردار می شوند.)36(
همانطور که در نتایج نیز بدان اشــاره شــد، مطابق با انتظار محققین، کارگاه آموزشی بازسازی زندگی پس از طالق بر 
تمامی مولفه های مقیاس سازگاری پس از طالق فیشر تاثیر گذار بود. مقیاس سازگاری پس از طالق فیشر ابزای است که 
برای سنجش آموزه های ارائه شده در سمینارهای آموزشی بازسازی زندگی پس از طالق به کار می رود. به عالوه، ماهیت 
گروهی و حمایتی ســمینار بازسازی، این امکان را به شرکت کنندگان می دهد تا از تبادل هیجانی با سایر شرکت کنندگان در 
دوره برخوردار شــوند. اکلی)37( اعتقاد دارد آنچه این گروه ها را با ارزش می کند، اطمینان دهی، دلبستگی و صمیمیت 
و توانایی حاضرین بر تکیه بر سایر شرکت کنندگان است. تمام این موارد سبب می شوند فرد احساس مهم بودن و دوست 
داشــته شدن داشته باشــد. به عالوه، راهنمایی های دریافت شده از گروه های حمایتی و از سوی تسهیلگر و سایر اعضای 
گروه، نکته بســیار مهمی اســت، چراکه با اتکا به این راهنمایی ها، فرد می تواند مشــکالت خود را حل کند، روش های 
مقابلــه ای کارآمــد را بیاموزد و بازخورد هر کدام از این روش ها را در اختیار ســایرین قرار دهد.)37( به عالوه، در این 
گروه های حمایتی، تسهیلگر در خصوص نکات مهم پس از جدائی، اطالعاتی تخصصی را در اختیار شرکت کنندگان قرار 
می دهد که از این بین می توان به چرخه سوگ، کنار آمدن با خشم، عزت نفس و رابطه با خانواده اصیل اشاره کرد.)23( 

تشکر و قدردانی

نویســندگان بر خود الزم می دانند تا از زنان شــرکت کننده در این پژوهش و همچنین موسســه دکتر بروس فیشر که 
پکیج آموزشی و پرسشنامه ها را در اختیار پژوهشگران قرار دادند، تشکر کنند. 

محدودیت ها

در اجرای این پژوهش محدودیت هایی وجود داشــت. در ابتدا اینکه نمی توان تمام بهبود مشــاهده شده در این پژوهش 
را ناشــی از اعمال مداخله آزمایشــی دانست، چرا که برخی از بهبود حاصله در زنان، ناشــی از گذر زمان، افزایش سطح 
حمایت دریافتی در خارج از جلسات، کاهش سطح تعارضات با خانواده و بهبود وضعیت اقتصادی بوده است. یکی دیگر 
از محدودیت های این پژوهش روش نمونه گیری بود که توسط محققین اتخاذ شد. به دلیل ویژگی های جامعه مورد پژوهش 
و عدم دسترسی به فهرست اسامی تمام زنان مطلقه، امکان استفاده از روش های نمونه گیری تصادفی وجود نداشت. بنابراین 
نمی توان نمونه مورد پژوهش را نمونه معرف جامعه مورد نظر دانست. محدودیت دیگری که در این پژوهش وجود داشت، 
روش اندازه گیری متغیرهای  پژوهشــی بود. همانطور که پیشــتر نیز بدان اشاره شــد برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از 
ابزارهای استاندار شده استفاده شد. گرچه اعتبار و روایی این ابزارها در جامعه مورد مطالعه بررسی شده است اما احتمال آن 
وجود دارد که داده های دریافتی معرف احساسات و حقایق درونی افراد نباشند. همچنین، در این پژوهش امکان پیگیری 

وجود نداشت که این می تواند یکی از محدودیت های این پژوهش در ارزیابی اثر بلند مدت پژوهش باشد. 
پیشنهادات

این پژوهش تنها برروی زنان به اجرا در آمد. پیشــنهاد می شــود در پژوهش های آینده، محققین به مقایســه اثر بخشی 
مداخله با توجه به جنســیت اقدام کنند. همچنین پیشــنهاد می شود پژوهشــی با در نظر گرفتن تاثیرات بلند مدت سمینار 
فیشــر و گنجانــدن پیگیری در طرح تحقیق به اجرا در آید. پژوهشــگران در این پژوهش قــادر نبودند برخی متغیرهای 
مداخله گر که می توانســتند در نتیجه مداخله آزمایشی موثر باشند را کنترل کنند. پیشنهاد می شود در پژوهش های آینده 
این متغیرها )مثاًل تعداد فرزندان، وضعیت مالی و اقتصادی، اشــتغال و غیره( کنترل شــوند. همچنین با توجه به نتایج این 
پژوهش، که حاکی از اثر بخشــی مداخله آزمایشی است، پیشنهاد می شود به عنوان بخشی از فرآیند انحالل رسمی رابطه 

زناشویی، شرکت در کالس های ارتقاء کیفیت زندگی پس از طالق در برنامه های بهزیستی و دادگستری قرار گیرد. 
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