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 خالصه 

بعاد مختلف امروزه با توجه به رشد روزافزون طالق و پیامدهای آن در جامعه بررسي آن در ا: مقدمه

شناختي، ها را در تمام ابعاد )روانحائز اهمیت است. تجربه طالق، سازگاری زوجین و فرزندان آن

دهد و باعث کاهش عملكرد و ناکارآمدی اعضای جسماني، اجتماعي و هیجاني( تحت تأثیر قرار مي

ی مقابله ای بر هاگردد. هدف اين مطالعه بررسي اثربخشي آموزش مهارتخانواده پس از طالق مي

 تنظیم شناختي هیجان و سازگاری پس از طالق در زنان مطلقه بود.

نوع پژوهش نیمه تجربي و طرح تحقیق به صورت دو گروهي )آزمايش و کنترل( است.  روش کار:

نفر به صورت در دسترس  80جامعه آماری پژوهشي کلیه زنان مطلقه شهر تهران بود که از اين میان 

الي  6سال، و  گذشت  52-62ه همگي مالک های شمول مطالعه همچون: دامنه سني انتخاب شدند ک

ماه از زمان طالق آنها و همچنین عدم ابتالی به اختالل افسردگي و اضطراب، را دارا بوند. و به  2

صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل جايگزين شدند. در مورد زنان مطلقه گروه آزمايش 

ای اجرا دقیقه 70جلسه  00ای و بازسازی زندگي پس از طالق در های مقابلهمهارت برنامه آموزش

گرديد. و گروه کنترل هیچگونه آموزشي را دريافت نكردند. قبل و بعد از برنامه آموزشي تمامي 

( و 6000های تنظیم شناختي هیجان گارنفسكي و همكاران )شرکت کنندگان به وسیله پرسشنامه

ی پس از طالق فیشر مورد بررسي قرار گرفتند و نمرات آنها در دو نوبت با استفاده از آزمون سازگار

 آزمون تحلیل کوواريانس چندمتغیره مقايسه شد.

ای بر سازگاری پس از طالق در نتايج تحلیل آماری نشان داد که آموزش مهارت های مقابله نتایج:

ای بر تنظیم چنین آموزش مهارت های مقابله(. همη=00/0و  >02/0pزنان مطلقه تأثیر معناداری دارد )

(.  درنهايت آموزش مهارت η=03/0و  >02/0pشناختي هیجان در زنان مطلقه تأثیر معناداری دارد )

ای بر تنظیم شناختي هیجان و سازگاری پس از طالق در زنان مطلقه تأثیر معناداری دارد های مقابله

(02/0p<  022/0و=η.) 

ای در تنظیم شناختي هیجان و در بهبود سازگاری پس از های مقابلهآموزش مهارت نتیجه گیری:

طالق در زنان مطلقه مي تواند نقش بسزايي داشته باشد که مشاوران و درمانگران بايد در جهت ارتقای 

  سالمت رواني اين افراد به اين مهم توجه داشته باشند.

 ای، سازگاری پس از طالق، تنظیم شناختي هیجان، زنان مطلقهمهارت های مقابله کلیدی:کلمات 
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 مقدمه

يكي از موضوعاتي که در چند سال اخیر ذهن اکثر 

انديشمندان و حتي عموم را به خود مشغول کرده است مسأله 

طالق  مي باشد. در حال حاضر اين پديده در ايران به شكل يك 

معضل اجتماعي ،مشكالت زيادی را برای افراد و خانواده های 

تجربه طالق، سازگاری  معرض طالق به وجود آورده است. در

شناختي، جسماني، ها را در تمام ابعاد )روانزوجین و فرزندان آن

دهد و باعث کاهش اجتماعي و هیجاني( تحت تأثیر قرار مي

 (0)گرددعملكرد و ناکارآمدی اعضای خانواده پس از طالق مي

اثرات منفي شامل طالق دارای اثرات منفي متعددی است. اين 

اثراتي چون شكل آشفتگي رواني، احساس تنهايي، فقدان 

هويت، اضطراب، احساس شكست، خشم، افسردگي، آسیب 

به  0ديدن و يا احساس گناه بروز میكند. سازگاری پس از طالق

فرآيند تطابق با تغییرات زندگي حاصل از طالق و دستاوردهای 

شده است.اين تعريف روانشناختي هیجاني متعاقب آن تعريف 

شامل هر دو شاخص مثبت سازگاری و منفي عدم سازگاری با 

تحقیقات نشان مي دهند که برخي از افراد بعد  .(6) طالق است

از جدايي و طالق سازگاری مناسبي پیدا میكنند، و برخي نیز به 

سازگاری دست نمي يابند.مطالعات انجام شده در اين رابطه 

زيادی با سازگاری پس از طالق رابطه  نشان مي دهد که عوامل

دارد، که مي توان اين عوامل را در دو دسته عوامل غیر قابل 

تغییر که خارج از کنترل فرد است و عواملي که بالقوه قابل تغییر 

و اصالحند، جای داد.به طور کلي اين عوامل عبارتند از:دارا 

 بودن صمیمیت اجتماعي، امنیت مالي، سبك دلیستگي فرد

مطلقه، سالمت رواني، نگرش مذهبي افراد، جنسیت، سن، تعداد 

و سن بچه ها، مدت جدايي، مدت ازدواج، آغازگر بودن برای 

طالق، بخشودگي و رابطه مثبت با همسر قبلي، سالمت جسماني 

 .(8)و نگرش مطلوب به طالق 

سازگاری با طالق به عنوان يك فرايند چندبعدی  

های روانشناختي، اجتماعي تعريف شده که شامل مؤلفه

                                                           
1 Adjustment Of Divoce 

سازگاری پس از طالق به فرآيند  (5)باشد و مالي مي

تطابق با تغییرات زندگي حاصل از طالق و 

دستاوردهای روانشناختي هیجاني متعاقب آن تعريف 

شده است.اين تعريف شامل هر دو شاخص مثبت 

 .(2) سازگاری و منفي عدم سازگاری با طالق است

سازگاری پس از طالق از طريق  شايع ترين ارزيابي

شاخص های ناسازگاری طالق مانند افسردگي، 

اختالالت هیجاني، بیماری رواني، اضطراب، تنهايي، 

احساس شكست شخصي، طرد يا بحران هويت 

فیشر سازگاری با طالق را شامل شناخت و  (2)است.

گانه بازسازی )انكار، ترس،  03طي کردن مراحل 

ستي، احساس گناه / طرد شدن، سازگاری، تنهايي، دو

غم خشم، رها کردن، خودارزشمندی،  انتقال، 

صداقت، عشق، اعتماد، ارتباطات، تمايالت جنسي، 

دانند. سازگاری استقالل، هدفمندی و آزادی( مي

عبارت است از ثبات عاطفي و جسارت در روابط 

اجتماعي و نیز عالقه به شغل که به صورت سازگاری 

اجتماعي و سازگاری شغلي نیز بیان  عاطفي، سازگاری

شده است. منظور از سازگاری اجتماعي داشتن رابطه 

صحیح و مطلوب با ديگران و سازگاری شخص با 

باشد که با تغییر دادن خود و يا محیط به محیط خود مي

هايي که بوسیله آنها يك آيد و به مكانیسمدست مي

ي اطالق کند سازگاری عاطففرد ثبات عاطفي پیدا مي

گردد و سازگاری شغلي را به عنوان داشتن مي

نگرشهای مثبت نسبت به اهداف شغلي وضع شده، 

کامل کردن شروط شغلي و اعتقاد فرد به مؤثر بودن 

تالش برای رسیدن به درجات شغلي باالتر تعريف 

سازگاری فرايندی است در حال رشد ( 2)اند کرده
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ند و آنچه خواهشامل توازن بین آنچه افراد مي

پذيرد. يا به عبارت ديگر سازگاری يك شان ميجامعه

فرايند دو سويه است. از يك طرف فرد به صورت 

کند و از طرف ديگر مؤثر با اجتماع تماس برقرار مي

بیند که فرد از طريق اجتماع نیز ابزارهايي را تدارک مي

بخشد های بالقوه خويش را واقعیت ميآنها توانايي

يف ديگری از سازگاری شامل فرايند بازسازی .تعار(9)

)تغییرات فرد از زندگي زناشويي به زندگي جدا، 

جدايي از همسر قبلي، مفهوم خود به عنوان فردی 

مستقل(، توانايي سازگاری با زندگي مجردی و هم

ها و عالئم جسمي و رواني، چنین به عنوان فقدان نشانه

قشي روزانه خانه، های نتوانايي عمل کردن به مسئولیت

خانواده، کار و فراغت، ايجاد هويت جديد از همسر 

قبلي يا از شرايط متأهل بودن به عنوان يك مشخصه مي

چنین سازگاری پس از طالق به وضعیت و باشد. هم

شود که در آن فرد مطلقه ارزيابي مثبتي حالتي گفته مي

 (.3)از خود داشته و مديريت شخصي دارند
طالق با توجه به اينكه تأثیرات زيادی بر  از سوی ديگر،

تواند مشكالت زيادی از جمله گذارد، ميزندگي زنان مي

ها ايجاد کند. مفهوم کلي نظم اختالالت هیجاني برای آن

هیجاني عبارت است از تمامي فرايندهای بیروني و دروني فرد 

که مسؤول نظارت، ارزيابي و اصالح واکنش های هیجاني، به 

حالت های شديد و زودگذر آن، به منظور نیل به اهداف ويژه 

شناختي که نقش مؤثری در يكي از اين عوامل روان .(7)هستند 

رضايت زناشويي دارد، هیجان است. هیجان نقش و  سالمتي

های مختلف زندگي نظیر سازگاری با تغییرات مهمي در جنبه

تنظیم  کند، بنابراينزا ايفا ميزندگي و رويدادهای استرس

دهي رفتار هیجان، يك اصل اساسي در شروع، ارزيابي و سازمان

های منفي و رفتارهای سازگارانه و همچنین جلوگیری از هیجان

. تنظیم هیجان يك عامل مهم (00)شود. ناسازگارانه محسوب مي

شناختي و شناخت ويژگي های کننده در بهزيستي روانو تعیین

سازگاری با رويدادهای  شخصیتي است که نقش اساسي در

تنظیم هیجاني راهبردهايي  (00) کندزندگي ايفا مي یزااسترس

های برند، تا هیجاناست که افراد در شرايط پريشاني به کار مي

. هنگامي که فرد با يك موقعیت روبرو (06) خود را کنترل کنند

شود، احساس خوب و خوشبیني، به تنهايي برای کنترل مي

ی کافي نیست، او نیاز دارد که در اين  لحظات های وهیجان

  (08)بهترين کارکرد شناختي را نیز داشته باشد 

دهد که تنظیم هیجان، عامل مطالعات روانشناختي نشان مي

مهمي در تعیین سالمتي و داشتن عملكرد موفق در تعامالت 

ريز ريز و بروناجتماعي است و نقص در آن با اختالالت درون

زا، افراد در مواجهه با شرايط تنیدگي (05) دارد. به عقیدۀارتباط 

کنند از جمله اين از راهبردهای متنوع تنظیم هیجان استفاده مي

راهبردها، نشخوار فكری، سرزنش خود، سرزنش ديگری، 

انگاری و تمرکز مجدد مثبت، ارزيابي مجدد مثبت، فاجعه

 ريزی کردن است. پذيرش و برنامه

بردهای تنظیم هیجان با کاهش هیجانات منفي و بنابراين راه

مديريت هیجان وبهزيستي رابطۀ مثبتي دارد و راهبردهای 

اند از جمله مقصر دانستن شناختي تنظیم هیجان که کمتر انطباقي

هايي از خود، مصیبت بار تلقي کردن و تمرکز بر تفكر با جلوه

 هیجان و هیجانات منفي نظیر استرس، خشم، افسردگي و

  .معنادار دارد اضطراب رابطه

فردی که در تنظیم هیجانات منفي مشكل دارد، در برابر 

پذير تر است حتي اين به صورت يك فشارهای محیطي آسیب

های ضعیف اشخاص، باور درآمده است که مهارت ها يا توانايي

شود؛ باعث افزايش آسیب پذيری آنها در برابر استرس مي

نفس و تعامالت سازگارانه با عزت بنابراين تنظیم هیجان

اجتماعي مثبت مرتبط است و افزايش در فراواني تجربه هیجاني 

شود و حتي زا ميمثبت باعث مراقبۀ مؤثر با موقعیت استرس

های اجتماعي های مناسب در پاسخ به موقعیترفتارها و فعالیت

اني و برد و عاملي کلیدی و تعیین کننده در بهزيستي رورا باال مي

 (.02)کارکرد اثر بخش است 

توان گفت، تنظیم هیجان عاملي مهم و بنابراين مي

باشد، کننده در بهزيستي رواني و کنش وری اثربخش ميتعیین
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زای زندگي که نقش اساسي در سازگاری با رويدادهای استرس 

 (.02)کند ايفا مي

رسد برای بهبود سازگاری پس از طالق و به نظر مي

ای مهارت مقابله ای تنظیم شناختي هیجان، آموزشراهبرده

های ارزيابي و درک فرد از میزان تنیدگي راهگشا باشد. شیوه

ای مورد استفاده نقش مهمي در موقعیت و راهبردهای مقابله

های تجربه شده در محیط کار داشته باشند. تعديل اثر تنش

ه میزان شدت و نوع تنیدگي ادراک شده، به باور فرد در زمین

شناختي و -جدی بودن تنش و به تأثیرات فیزيكي، روان

ادراک متفاوت افراد از میزان  (.09)اجتماعي منفي وابسته است 

زا بودن يك رويداد مي تواند سبب شود برخي از افراد آسیب

های مسائل و مشكالت را به عنوان چالشي برای ارتقاء مهارت

ی و نشاط با آن مسئله زندگي خود در نظر بگیرند و با انرژ

برخورد کرده و از عوارض تنیدگي در امان بمانند و برخي ديگر 

از افراد هنگام روبروشدن با موقعیت مشابه، تحت کوچكترين 

فشار و تنیدگي شكست خورده، آن را به صورت تهديدی برای 

زندگي فردی و خانوادگي خود ارزيابي کنند و کنترل خود را بر 

اده و به انواع عوارض تنیدگي دچار شوند موقعیت از دست د

ها و ای از فعالیتمقابله مجموعه (07). بر طبق نظريه (03)

فرايندهای شناختي و رفتاری برای جلوگیری، مديريت يا کاهش 

های مقابله با تنیدگي و نوع پاسخ به آن تنیدگي است و شیوه

مقابله  هاتر از ماهیت خود تنیدگي است. به عبارت ديگر آنمهم

های شناختي و رفتاری برای اداره خواسته را، تغییر مداوم تالش

های ويژه بیروني يا دروني که به عنوان عامل اتمام منابع يا فراتر 

دانند. براساس اين تعريف، شود مياز منابع شخصي برآورد مي

مقابله يك فرايند است که بر حسب ارزيابي فرد از میزان 

کند، به عالوه اينكه هايش تغییر ميالشموفقیت آمیز بودن ت

ای از پاسخ دهي تالشمند مقابله خودکار نبوده و الگوی آموخته

فرد به موقعیتهای استرس زا است. مقابله شامل سازش يافتگي با 

شود، در عین حال عالوه بر آنكه موارد معمولي و مادی نمي

های پاسخاشاره به بعد کنشي و حل مسئله مقابله دارد، تنظیم 

هیجاني را نیز مد نظر قرار داده است. نیز مقابله را پاسخ سازش 

های استرس زا تعريف يافته جسم و روان در مقابل موقعیت

کند. شفر با توجه به آنكه مقابله بتواند استرس را کاهش مي

های موثر و نا دهد، حذف کند يا از بین ببرد، تحت عنوان مقابله

 .(60)ند کموثر طبقه بندی مي

های بسیاری برای مقابله با استرس وجود دارد. بسیاری روش

شناختي دارند. افراد متفاوت با توجه ها ماهیت رواناز اين روش

های شخصیتي خود، هر يك روشي را برای مقابله با به ويژگي

کنند به مشكالت زندگي استرس بر مي گزينند. برخي سعي مي

های اجتماعي ه دنبال حمايتبا ديد مثبت بنگرند، بعضي ب

گريزند. به کار گیری ای ديگر از آن ميگردند و عدهمي

کند تا با استرس و ای مناسب به مردم کمك ميراهبرهای مقابله

های تأثیرات ناشي از آن کنار بیايند. راهبردهای مقابله به روش

های موجود در زندگي اشاره آگاهانه و منطقي مدارا با استرس

های مبارزه با استرس مورد استفاده . اين اصطالح برای روشدارد

 (60)گیرد قرار مي

از آنجايي که يكي از آفات زندگي اجتماعي و نظام خانواده 

طالق مي تواند زمینه ساز اختالالت رواني، و  مشكل طالق است

خشم، عصبانیت، تنهايي، عزت نفس پايین بخصوص در زنان 

ثیرات به مراتب در زنان پايدارتر است، شود و از آنجا که اين تا

بنابراين بي توجهي به آن تاثیرات نامطلوبي را بر کیفیت زندگي، 

و  سالمت روان و سطح سازگاری در اين زنان خواهد گذاشت

طور کلي عدم سازگاری پس از طالق منجر به مشكالتي در به

ي گردد؛ بنابراين، نبود توجه کافزندگي فردی و کاری آنان مي

بررسي  تر اين امر منجر شود.تواند به شیوع بیشبه اين مسئله مي

مسأله ی طالق از ديدگاه های گوناگون مي تواند در کاهش اين 

بالی اجتماعي مؤثر باشد و از اينرو مسأله بريدن پیوند ازدواج 

همواره مورد توجّه انديشمندان و حقوقدانان و مربیان جامعه بوده 

ن را به تالشهای فرهنگي و اجتماعي برای و دلسوزان و مصلحا

جلوگیری از گسترش و افزايش اين آفت همدلي ها واداشته 

است. با وجود اينكه پیشگیری از طالق موضوعي مهم و قابل 

رسد که اين پديده اجتناب ناپذير باشد، اما به نظر ميبررسي مي

و ها بايد بر دو حوزه پیشگیری از طالق است. بنابراين تالش

کاهش آثار منفي طالق بر زوجین متمرکز باشد. در بعد 

تواند دخیل پیشگیری از آثار بعد از طالق عواملي متعددی مي
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ای باشد، که در اين پژوهش به بررسي آموزش راهبردهای مقابله

بر تنظیم شناختي هیجاني و سازگاری پس از طالق پرداخته شده 

 است.

 کار روش

پس -مايشي، از نوع پیش آزموناين تحقیق با روش شبه آز

 آزمون با گروه کنترل انجام شد. 

جامعه آماری پژوهش کلیه زنان مطلقه شهر تهران با گروه 

 ماه از زمان طالق آنها گذشته بود 2 يال 8سال که  52تا  62 يسن

از آنها نفر  80با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس که 

گروه آزمايش و کنترل انتخاب و به صورت تصادفي در دو 

 جايگزين شدند. 

روش انجام اين آزمايش به اين صورت بود که ابتدا طرح 

پژوهشي از طريق معاونت فرهنگي دادگستری تهران به يكي از 

مجتمع های قضايي تهران معرفي شد و با همكاری مسئولین 

مندان جهت محترم مجتمع نمونه گیری انجام شد. از عالقه

دعوت به عمل آمد. و بر اساس مالک های شرکت در پژوهش 

شمول و خروج مطالعه که در قسمت زير آمده است، 

صورت نمونه در دسترس انتخاب و به صورت ها بهآزمودني

تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل جايگزين شدند. بعد از 

معرفي هدف تحقیق به شرکت کنندگان و امضای برگه رضايت 

های ولین جلسه )معارفه( آنها به پرسشنامهنامه توسط آنها، در ا

(، DASSپرسشنامه افسردگي، اضطراب و تنیدگي )پژوهش: 

پرسشنامه سازگاری پس ( و 00)پرسشنامه تنظیم شناختي هیجان 

صورت انفرادی پاسخ دادند. تمام به( FDAS) از طالق فیشر

شده در اين مطالعه محرمانه بوده و به  اطالعات کسب

ان اين اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه و کنندگشرکت

ای برای های مقابلهمهارت باشد. سپس جلسات آموزشنام ميبي

گروه آزمايش برگزار شد. گروه کنترل پس از اجرای 

آزمون تحت هیچ درمان و آموزشي قرار نگرفتند. پس از پیش

کنندگان هر دو ها توسط شرکتپايان جلسات مجدداً پرسشنامه

 گروه تكمیل شد. 

های ورود در اين پژوهش عبارتند از: زنان مطلقه در مالک

آنها ماه از زمان طالق  2 يال 8سال، که  52تا  62دامنه سني

 و حداقل سواد خواندن و نوشتن را دارا باشند. گذشته باشد.

های خروج در اين پژوهش عبارتند از: غیبت بیش از مالک

وجود مشكالت رفتاری شديد در  سه جلسه در برنامه آموزشي،

طول جلسات، حضور در دوره های آموزشي ديگر به طور 

همزمان و وجود اختالل شديد جسمي و يا روانشناختي مثل: 

 افسردگي و اضطراب شديد

 حاالت عاطفه منفيبه منظور مشخص کردن حضور 

 ي،آزمون افسردگافسردگي و اضطراب در شرکت کنندگان 

( از آنها به عمل آمد. و بر DASS-21یدگي )اضطراب و تن

نفر از شرکت کنندگان از تحقیق  8اساس نتايج اين پرسشنامه 

 حذف شدند و شرکت کننده ديگری جايگزين شد. 

 پرسشنامه های مورد استفاده در اين تحقیق عبارتند از:

 الف( آزمون افسردگی، اضطراب و تنیدگی 

سردگي، مجموعه ای از سه مقیاس اف  DASS-21آزمون 

خود گزارش دهي برای ارزيابي حاالت  اضطراب و استرس

عاطفه منفي در افسردگي، اضطراب و استرس است. برای تكمیل 

پرسشنامه فرد بايد وضعیت يك نشانه را در طول هفته گذشته 

مشخص کند. از آنجا که اين مقیاس مي تواند مقايسه ای از 

د، مي توان از شدت عاليم در طول هفته های مختلف فراهم کن

 آن برای ارزيابي پیشرفت درمان در طول زمان استفاده کرد.

روايي و اعتبار اين پرسشنامه در ايران توسط ساماني و 

( مورد بررسي قرار گرفته است که اعتبار 0832جوکار)

بازآزمايي را برای مقیاس افسردگي، اضطراب و تنیدگي به 

کرونباخ را برای مقیاس و آفای  99/0و  92/0، 30/0ترتیب برابر 

و  95/0، 30/0افسردگي، اضطراب و تنیدگي به ترتیب برابر با 

گزارش نموده اند. بعالوه در بررسي روايي اين مقیاس  93/0

شیوه ی آماری تحلیل عاملي از نوع تايیدی و به روش مولفه 

  های اصلي مورد استفاده قرار گرفت.
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سکی و ب( پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنف 

 همکاران

سوال بوده و هدف آن  82دارای  CERQ-Pه پرسشنام

سنجش خرده مقیاس های نظم جويي شناختي هیجان )مالمت 

خويش، پذيرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز 

مجدد بر برنامه ريزی، ارزيابي مجدد مثبت، ديدگاه گیری، 

 (00) فاجعه سازی، مالمت ديگران( است. اين پرسش نامه توسط

به منظور ارزيابي راهبردهای شناختي که هر فرد بعد از تجربه 

رخدادهای تهديد کننده يا استرس های زندگي به کار مي برد 

در . ابداع شده است. طیف پاسخگويي آن از نوع لیكرت است

بررسي مشخصات روان سنجي آزمون گارنفسكي و همكاران 

يب آلفای کرونباخ به ( پايايي آزمون را با استفاده از ضر6000)

در بررسي  به دست آوردند. 78/0و  39/0،  70/0ترتیب برابر با

( پايايي آزمون را با استفاده 00مشخصات روان سنجي آزمون )

و  39/0،  70/0از ضريب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با

به دست آوردند. در ايران نیز روايي آزمون از طريق  78/0

نمرات خرده مقیاس ها آزمون بررسي شد  همبستگي نمره کل با

را دربر مي گرفت  22/0با میانگین  23/0تا  50/0که دامنه ای از 

 که همگي آن ها معنادار بودند.

 (FDAS)پرسشنامه سازگاری پس از طالق فیشر  ج(

 0792در سال  0عبارت است که توسط فیشر 000شامل  

ذاری مي نقطه ای نمره گ 2ساخته شده و به صورت لیكرت 

شود. اين مقیاس برای ارزيابي سطح سازگاری بعد از پايان يافتن 

يك رابطه ی عاشقانه طراحي شده است. نمره ی کلي باالتر 

(. 66)نشان دهنده ی سازگاری بهتر فرد پس از جدايي مي باشد 

پايايي و روايي اين پرسشنامه در مطالعات زيادی که در خارج از 

شده است که نتايج نشان دهنده ی  کشور صورت گرفته محاسبه

فیشر ( 68)اين است که دارای پايايي باال و روايي مناسب است

گزارش کرده است و  73/0پايايي بازآزمايي اين مقیاس را 

همچنین روايي محتوا و روايي سازه آن نیز محاسبه شده که همه 

فیشر پايايي  (68) نشان دهنده روايي مناسب اين مقیاس مي باشد

                                                           
1 Fisher 

2 Fisher&Bierhaus 

گزارش کرده است و همچنین  73/0زآزمايي اين مقیاس را با

روايي محتوا و روايي سازه آن نیز محاسبه شده که همه نشان 

 (.68دهنده روايي مناسب اين مقیاس مي باشد)

 شرح جلسات آموزشی

جلسه  00شیوه آموزشي مورد استفاده در اين پژوهش، در 

 ای مقابله یآموزشي مهارت ها پروتكلدقیقه انجام گرفت.  70

( و 65مهارت های زندگي کريس.ال.کلینكه ) بر اساس کتاب

 (66رابرت آلبي )-بازسازی زندگي پس از طالق بروس فیشر

 و آموزش معرفي. در اين پروتوکل آموزشي به تهیه شده است

های  شیوهو  مقابله ای مساله مدار و هیجان مدار هایشیوهانواع 

زش راهبردهای موثر مديريت ، مهارت حل مساله، آموغیر موثر

خشم، مديريت استرس و تمرين آرامش بخشي و مراقبه، تكنیك 

های مقابله با اضطراب، تكنیك های مقابله با افسردگي، آموزش 

مهارت های اجتماعي و مقابله با تنهايي، مهارت های مقابله با 

 فقدان و در پايان معرفي منابع و مراکز حمايتي پرداخته شد. 

 نتایج

جهت تجزيه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواريانس 

 چند متغیری و تحلیل کوواريانس استفاده شد.
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 آزمون باکس در مورد همساني کوواريانس نمرات تنظیم شناختي هیجان و سازگاری پس از طالق -5جدول 
Box's M  نسبتF داریسطح معني درجه آزادی دوم درجه آزادی اول 

056/2 230/0 8 000/0500060 076/0 

های تنظیم نتايج جدول آزمون باکس تساوی کوواريانس

دهد. نتايج شناختي هیجان و سازگاری پس از طالق را نشان مي

حاکي از آن است که برای تنظیم شناختي هیجان و سازگاری 

 ها برقرار است.پس از طالق تساوی کوواريانس

متغیری )مانكوا( تفاوت دو گروه آزمايش و کنترل برای تنظیم شناختي هیجان و نتايج کلي تحلیل کوواريانس چند  -2جدول 

 سازگاری پس از طالق

 داریسطح معني F ارزش منبع شاخص آماری
مقدار 

 اتا
 توان آماری

 079/0 022/0 500/0 759/0 022/0 گروه اثر پیلیايي

نتايج جدول نتايج تحلیل کوواريانس چند متغیری )مانكوا( 

دو گروه آزمايش و کنترل در نمرات تنظیم شناختي  تفاوت

-دهد. بر اساس دادههیجان و سازگاری پس از طالق را نشان مي

های جدول بین دو گروه آزمايش و کنترل در تنظیم شناختي 

تفاوت  p<02/0هیجان و سازگاری پس از طالق در سطح 

مي باشد.  022/0آزمون(. مقدار اتا معناداری وجود ندارد)پیش

درصد تفاوت دو گروه را نمرات ابعاد تنظیم شناختي  2/2يعني

کند. ضمناً توان هیجان و سازگاری پس از طالق تبیین مي

 .دهنده کفايت حجم نمونه استاست و نشان 079/0آزمون 

 های مورد مطالعهنظیم شناختي هیجان و سازگاری پس از طالق در گروهتحلیل کوواريانس نمرات بر ت -1جدول 

مجموع   منبع

 مجذورات

درجه 

 آزادی

F  سطح

 داریمعني

مقدار 

 اتا

توان 

 آماری

تنظیم  آزمونپیش

 شناختي هیجان

026/802 0 787/

5 

086/0 003/0 230/0 

سازگاری 

 پس از طالق

760/8762 0 322/

2 

008/0 022/0 966/0 

تنظیم  گروه

 شناختي هیجان

603/0037 0 625/

89 

0000/0 036/0 832/0 

سازگاری 

 پس از طالق

322/

80757 

0 977/

22 

000/0 200/0 000/0 

ها در نمرات تنظیم دهد بین گروهبا توجه به جدول نشان مي

آزمون شناختي هیجان و سازگاری پس از طالق در مرحله پس

د دارد. تفاوت بین دار وجوتفاوت معني P<02/0در سطح 

نمرات تنظیم شناختي هیجان و سازگاری پس از طالق در گروه 

 دار است.آزمون معنيآزمايش و کنترل در مرحله پس

 

 های مورد مطالعهتحلیل کوواريانس نمرات سازگاری پس از طالق در گروه -4جدول 

مجموع  منبع

 مجذورات

درجه 

 آزادی

F سطح معني-

 داری

مقدار 

 اتا

 ماریتوان آ

 966/0 022/0 008/0 322/2 0 760/8762 آزمونپیش

 000/0 200/0 000/0 977/22 0 322/80757 گروه
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ها در نمرات دهد بین گروهبا توجه به  جدول نشان مي

 P<02/0آزمون در سطح سازگاری پس از طالق در مرحله پس

دار وجود دارد. تفاوت بین نمرات سازگاری پس از تفاوت معني

دار آزمون معنيالق در گروه آزمايش و کنترل در مرحله پسط

 .است

 های مورد مطالعهتحلیل کوواريانس نمرات سازگاری پس از طالق و ابعاد آن در گروه -1جدول 

 مجموع  متغیر منبع

 مجذورات

درجه 

 آزادی

F  سطح

 معني داری

مقدار 

 اتا

توان 

 آماری

پیش 

 آزمون

082 0 726/5352 خشم ناشي از طالق

/30 

000/0 672/0 720/0 

غم واندوه ناشي از 

 طالق

603/0037 0 829

/83 

0000/0 082/0 032/0 

625 0 592/0070 اعتماد

/89 

0000/0 029/0 295/0 

607 0 590/39 ارزش خود

/5 

059/0 025/0 807/0 

835 0 005/280 رهايي از رابطه قبلي

/02 

0000/0 683/0 392/0 

977 0 760/8660 خودارزشمندی

/22 

000/0 200/ 000/0 

نمرات سازگاری 

 پس از طالق

760/8762 0 322

/2 

008/0 022/0 966/0 

/09 0 667/585 خشم ناشي از طالق گروه

62 

000/0 096/0 855/0 

غم واندوه ناشي از 

 طالق

303/000 0 506

/5 

058/0 060/0 062/0 

550 0 808/59 اعتماد

/8 

096/0 052/0 688/0 

270 0 625/326 خودارزش 

/50 

0000/0 036/0 835/0 

069 0 003/38 رهايي از رابطه قبلي

/6 

028/0 062/0 020/0 

322 0 322/8256 خودارزشمندی

/2 

008/0 022/ 966/0 

نمرات سازگاری 

 پس از طالق

322/80757 0 977

/22 

000/0 200/0 000/0 

 

مره کل ها در ننشان داديم که بین گروه با توجه به جدول

 P<02/0آزمون در سطح سازگاری پس از طالق در مرحله پس
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داری وجود دارد. يعني تفاوت بین نمره کل تفاوت معني

سازگاری پس از طالق در گروه آزمايش و کنترل در مرحله 

 دار است. آزمون معنيپس

 

  های مورد مطالعهتحلیل کوواريانس نمرات تنظیم شناختي در گروه -6جدول 

مجموع  عمنب

 مجذورات

درجه 

 آزادی

F سطح معني-

 داری

ر امقد

 اتا

 توان آماری

-پیش

 آزمون

026/802 0 787/5 086/0 003/0 230/0 

 738/0 860/0 000/0 529/09 0 930/0093 گروه

ها در نمرات تنظیم دهد بین گروهبا توجه به جدول  نشان مي

دار نيتفاوت مع P<02/0آزمون در سطح شناختي در مرحله پس

وجود دارد. تفاوت بین نمرات تنظیم شناختي در گروه آزمايش 

 دار است.آزمون معنيو کنترل در مرحله پس

 های مورد مطالعهتحلیل کوواريانس نمرات تنظیم شناختي و ابعاد آن در گروه -7جدول 

 مجموع متغیر منبع

 مجذورات 

ه جدر

 آزادی

F  سطح

 معني داری

مقدار 

 اتا

توان 

 آماری

پیش 

 آزمون

 726/0 896/0 000/0 222/02 0 000/003 مالمت خويش

 260/0 806/0 000/0 022/00 0 000/38 پذيرش

 265/0 282/0 000/0 392/53 0 760/628 نشخوارگری

 826/0 860/0 007/0 727/9 0 288/52 تمرکز مثبت

تمرکز مجدد 

 ريزیبر برنامه

000/003 0 025/05 000/0 800/0 872/0 

ارزيابي مجدد 

 مثبت

362/062 0 072/02 000/0 509/0 928/0 

 326/0 893/0 000/0 028/02 0 072/70 گیریديدگاه

 262/0 220/0 000/0 875/25 0 060/806 سازیفاجعه

مالمت 

 ديگران

008/805 0 289/50 000/0 273/0 827/0 

 588/0 626/0 002/0 559/7 0 288/20 مالمت خويش گروه

 092/0 269/0 000/0 682/80 0 208/629 پذيرش

 868/0 666/0 0000/0 256/08 0 390/90 نشخوارگری

 822/0 508/0 0000/0 235/07 0 328/006 تمرکز مثبت

تمرکز مجدد 

 ريزیبر برنامه

508/520 0 300/28 0000/0 223/0 352/0 

ارزيابي مجدد 

 مثبت

008/805 0 507/82 0000/0 222/0 270/0 

 932/0 263/0 0000/0 862/59 0 328/623 گیریدگاهدي

 270/0 822/0 0000/0 002/09 0 230/79 سازیفاجعه
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مالمت  

 ديگران

226/020 0 098/66 0000/0 560/0 827/0 

نمره کل تنظیم بین گروه ها با توچه به نتايج جدول در 

-تفاوت معني P<02/0آزمون در سطح شناختي در مرحله پس

د دارد. يعني تفاوت بین نمره کل تنظیم شناختي در داری وجو

دار است. آزمون معنيگروه آزمايش و کنترل در مرحله پس

ای توانسته است نمره کل تنظیم شناختي را در يعني مهارت مقابله

آزمون در گروه آزمايش افزايش دهد. با توجه به مرحله پس

تي شامل ( همچنین تفاوت نمرات تنظیم شناخ2نتايج جدول )

مالمت خويش، پذيرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، 

گری، ريزی، ارزيابي مجدد مثبت، ديدگاهتمرکز مجدد برنامه

 دار است. سازی و مالمت ديگران در گروه آزمايش معنيفاجعه
 

 بحث و نتیجه گیری

های هدف اين مطالعه بررسي اثربخشي آموزش مهارت

یجان و سازگاری پس از طالق در مقابله ای بر تنظیم شناختي ه

ای آموزش مهارت های مقابله نتايج نشان داد کهزنان مطلقه بود. 

و  بر سازگاری پس از طالق در زنان مطلقه تأثیر معناداری دارد

تفاوت بین نمرات سازگاری پس از طالق در گروه آزمايش و 

دار است. يعني آموزش آزمون معنيکنترل در مرحله پس

ای توانسته است نمرات سازگاری پس از ی مقابلههامهارت

دهد. عالوه بر اين  افزايش آزمون راطالق در مرحله پس

  باشد.درصد مي 00شود که میزان اين تاثیر مشخص مي

، همسو است. در تبیین اين (62(،)62)های اين يافته با يافته

 توان گفت سازگاری با طالق به عنوان يك فرايندها مييافته

های روانشناختي، چندبعدی تعريف شده که شامل مؤلفه

. سازگاری پس از طالق به فرآيند (5)باشد اجتماعي و مالي مي

تطابق با تغییرات زندگي حاصل از طالق و دستاوردهای 

روانشناختي هیجاني متعاقب آن تعريف شده است.اين تعريف 

ا شامل هر دو شاخص مثبت سازگاری و منفي عدم سازگاری ب

تعاريف ديگری از سازگاری شامل فرايند  (2)طالق است 

بازسازی )تغییرات فرد از زندگي زناشويي به زندگي جدا، 

جدايي از همسر قبلي، مفهوم خود به عنوان فردی مستقل(، 

چنین به عنوان فقدان توانايي سازگاری با زندگي مجردی و هم

دن به مسئولیتها و عالئم جسمي و رواني، توانايي عمل کرنشانه

های نقشي روزانه خانه، خانواده، کار و فراغت، ايجاد هويت 

جديد از همسر قبلي يا از شرايط متأهل بودن به عنوان يك 

چنین سازگاری پس از طالق به وضعیت و باشد. هممشخصه مي

شود که در آن فرد مطلقه ارزيابي مثبتي از خود حالتي گفته مي

های های مهارت. در آموزش(3)ند داشته و مديريت شخصي دار

ای فرد نحوه مقابله صحیح با مشكالت و مسائل را به فرد مقابله

مي آموزد و به نوعي فرد را به بازسازی شناختي و سازگاری پس 

از طالق بیشتر هدايت مي کنندچرا که همانطور که بیان شد 

اصلي ترين عمل در عدم سازگاری پس از طالق، مشكالت و 

آيد آموزش ی مختلفي است که بر اثر طالق پیش ميهاتنش

ای از طريق بهبود ادراک فرد از مشكالت های مقابلهمهارت

ها، به فرد کمك طالق و افزايش توانايي او  در مقابله با اين تنش

کند تا اين پديده پرتنش کنار آمده و به عنوان تسهیل کننده مي

 .عمل خواهد کرددر روند سازگاری با زندگي پس از طالق 

آموزش مهارت های  همچنین نتايج اين تحقیق نشان داد که

و  ای بر تنظیم شناختي زنان مطلقه تأثیر معناداری داردمقابله

تفاوت بین نمرات تنظیم شناختي در گروه آزمايش و کنترل در 

های دار است. يعني آموزش مهارتآزمون معنيمرحله پس

-ت تنظیم شناختي در مرحله پسای توانسته است نمرامقابله

شود که میزان دهد. عالوه بر اين مشخص مي افزايش آزمون را

 باشد.درصد مي 3اين تاثیر 

، همسو است. در (63) (،62)، (69)های اين يافته با يافته

ای با های مهارت مقابلهتوان گفت آموزشها ميتبیین اين يافته

ز میزان تنیدگي موقعیت و های ارزيابي و درک فرد اتغییر شیوه

ای مورد استفاده نقش مهمي در تعديل اثر تنشراهبردهای مقابله

های تجربه شده پس از طالق داشته باشند. چرا شدت و نوع 

تنیدگي ادراک شده، به باور فرد در زمینه میزان جدی بودن 

شناختي و اجتماعي منفي وابسته تنش و به تأثیرات فیزيكي، روان

ای باعث خواهد های مقابله. در واقع آموزش مهارت(09)است 

های شناختي خود به اين نتیجه شد که زنان مطلقه در ارزيابي

های تهديدکننده وجود دارد. برسند که امكان جبران موقعیت
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اند که مي توانند از امكانات و ها به اين باور رسیدهچرا که آن

بهره بگیرند بنابراين منابع خود جهت مقابله با موقعیت فشارزا 

های مقابله با ايجاد آمادگي زنان مطلقه در برخورد با مهارت

ها کمك خواهد کرد که تا وی به زا به آنهای تنشموقعیت

راهكارهايي دست يابد که باعث کاهش، حفظ و يا افزايش يك 

های کنوني فرد و چگونگي تجربه و شوند و بر هیجانهیجان مي

 گذارد.ها اثر بروز آن

اين تحقیق همانند تحقیقات  در پايان شايان ذکر است که

ديگر با محدوديت هايي روبرو بوده است به عنوان نمونه: 

شرکت کنندگان اين تحقیق به صورت در دسترس و محدود از 

يك مجتمع قضايي در تهران انتخاب شده است و مطمینا در 

يت نمود. بنابراين تعمیم نتايج به جامعه بايد جانب احتیاط را رعا

پیشنهاد مي شود تا اين تحقیق در شهرهای ديگر و مراکز قضايي 

شود اين پژوهش توصیه ميطالق ديگر در تهران انجام شود. و 

های مربوط به امور زنان اجرا و نتايج با پژوهش در سطح سازمان

در اين تحقیق تالش شد تا با تعريف حاضر مقايسه شود. 

وج مطالعه اثر برخي متغیرهای مزاحم و مالکهای ورود و خر

مداخله گر کنترل شود ولي به خاطر گسترده بودن جامعه آماری 

و عدم همكاری کامل زنان مطلقه يك سری متغیرها بررسي و 

کنترل نشد مثل: وضعیت اقتصادی، میزان تحصیالت، تعداد 

فرزندان. که پیشنهاد مي شود در پژوهش های آتي در اين زمینه 

با توجه به فرضیه ها مبني بر تأثیر ين متغیرها توجه شود. به ا

ای بر سازگاری پس از طالق و تنظیم های مقابلهآموزش مهارت

های مسئول چون شود که سازمانشناختي هیجان پیشنهاد مي

سازمان بهزيستي و مجتمع های قضايي خانواده امكاناتي فراهم 

ناسب تحت آموزش های مآورد که زنان مطلقه از طريق دوره

ای قرار گیرند تا بتوانند با زندگي پس از طالق های مقابلهمهارت

 های اجتماعي نگردند.سازگار شوند و دچار ناهنجاری
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 Abstract 
Introduction: Nowadays, considering the growing divorce and its 

consequences in society, it is important to examine it in different aspects. 

The experience of divorce affects the compatibility of couples and their 

children in all aspects (psychological, physical, social and emotional) and 

reduces the performance and inefficiency of family members after divorce. 

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of coping 

skills training on cognitive emotion regulation and post-divorce adjustment 

in divorced women. 

Methods: The research is a semi experimental and research design with two 

groups (testing and control). The statistical population of the study was all 

single women in Tehran. Of these, 30 were selected as available. All of the 

criteria included the age range of 25-45 years, and the passing of 2 to 6 

months after their divorce, as well as the absence of Have depression and 

anxiety disorder. And were randomly assigned to two experimental and 

control groups. In the case of female divorced women in the experimental 

group, coping skills training and rehabilitation of life after divorce were 

performed in 10 sessions of 90 minutes. And the control group did not 

receive any training. Before and after the educational program, all 

participants were evaluated by Cognitive Emotion Garnefski et al. (2001) 

and Fisher's Divorce Consistency Test (GIS). Their scores were compared 

using multivariate analysis of covariance analysis. 

Results: The results of statistical analysis showed that coping skills training 

had a significant effect on post-divorce adjustment in divorced women (p 

<0.05 and η = 0.11). Also, coping skills training has a significant effect on 

cognitive emotion regulation in divorced women (p <0.05 and η = 0.08). 

Finally, coping skills training has a significant effect on cognitive emotion 

regulation and post-divorce adjustment in divorced women (p <0.05 and η = 

0.66). 

Conclusion: Coping skills training in emotional cognitive regulation and in 

improving post-divorce compatibility in divorced women can play a role 

that advisers and therapists should pay attention to this issue in order to 

improve their mental health. 

Key words: coping skills, post-divorce adjustment, cognitive emotion 

regulation, divorced women   
 


