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 خالصه 

ت ه و ممكن اسای است که سالمت رواني و هیجاني نوجوانان را مختل نمودطالق پديده: مقدمه

ا هدف سازی شده در آنان شود. بر همین اساس پژوهش حاضر بمنجر به بروز اختالل رفتار بروني

 ا اختاللای نوجوانان طالق ببررسي اثربخشي آموزش خودمتمايزسازی بر پرخاشگری و اجتناب تجربه

 انجام گرفت. سازی شدهرفتار بروني

آزمون با گروه گواه و دوره پس -آزمونرح پیشآزمايشي با طپژوهش حاضر نیمه روش کار:

سازی رونيآموزان طالق دارای اختالل رفتار بپیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش

هرکرد مشغول به شدر شهر  1398-99شده بود که در دوره اول و دوم متوسطه در سال تحصیلي 

گیری هدفمند انتخاب و با گمارش ا روش نمونهنوجوان ب 40تحصیل بودند. در اين پژوهش تعداد 

سازی متمايزهای آزمايش و گواه گمارده شدند. گروه آزمايش مداخله آموزش خودتصادفي در گروه

ه نوجوان در گرو 4ای دريافت نمودند. پس از شروع مداخله دقیقه 90جلسه  10را طي دو و نیم ماه در 

های مورد امهامه دريافت مداخله انصراف دادند. پرسشننوجوان در گروه گواه، از اد 3آزمايش و 

 رسشنامهی و پاستفاده در اين پژوهش شامل سیاهه رفتاری کودکان و نوجوانان، پرسشنامه پرخاشگر

تفاده گیری مكرر با اسهای حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واريانس با اندازهپذيرش و عمل بود. داده

 مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت. 23ويرايش  SPSSافزار از نرم

( 64/0ای )جربه( و اجتناب ت59/0نتايج نشان داد که آموزش خودمتمايزسازی بر پرخاشگری ) نتایج:

 ( .p<001/0تأثیر معنادار دارد) سازی شدهنوجوانان طالق با اختالل رفتار بروني

گیری از هرهدمتمايزسازی با بهای پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که آموزش خويافتهنتیجه گیری: 

های خاص تفنوني همانند متمايز ساختن باورهای منطقي و غیرمنطقي، مجهز ساختن اعضا به مهار

اب اجتن وتواند به عنوان يک روش کارآمد جهت کاهش پرخاشگری ارتباطي و پذيرفتن مسئولیت مي

 ار گیرد.استفاده قر سازی شده موردا اختالل رفتار برونيبای نوجوانان طالق تجربه

سازی شده، خودمتمايزسازی، پرخاشگری، ای، اختالل رفتار برونياجتناب تجربه کلمات کلیدی:

 طالق
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 همکارانو  حر بباتی اشکفتکیس         سازی شدهای نوجوانان طالق با اختالل رفتار برونیاثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر پرخاشگری و اجتناب تجربه -2588 

مقدمه

 اعي،اجتم و فرهنگي نهاد ترينبنیادی عنوان به خانواده،

 هک طوری به دارد، خويش اعضای بر را اثرگذاری پايدارترين

بستر  یرتأث تحت عمیقاً افراد عواطف و باورها رفتارها، ها،نگرش

 محیط در والدين از يک هر حضور عدم(. 1) است خانواده

 عیفتض موجب و زده هم بر را آن تعادل طالق، علت به خانواده

 شودمي اجتماعي کنترل و نظارت کاهش و کارکردهای خانواده

 آشفتگي جسماني، مشكالت بزهكاری، و اعتیاد آن، تبع به و

 شافزاي در فرزندان رفتاری های اختالل و اجتماعي و رواني

های ین آسیبوقوع طالق صرفاً به زوجبر اين اساس (. 2) يابدمي

ن شناختي فرزنداآورد، بلكه سالمت روانشناختي وارد نميروان

يج (. چنانكه بر اساس نتا3افتد )خطر مينیز از اين واقعه به 

عد که به تحولي نامسا(، دوران رشدی و 4) های سورکپژوهش

ای هاللآيد، با نارسايي هیجاني و اختدلیل وقوع طالق پديد مي

 نهتواند رابطه معنادار داشته باشد. دامشناختي ديگر ميروان

 ایدار فرزندان که است حدی به فرزندان بر طالق مخرب اثرات

 فرزندان(. 5) نامندمي وکیلبي قربانیان را والدين طالق تجربه

 و يتيهو عاطفي، فكری، هایچالش با اجتماعي، حیث از ،طالق

 جامعه در آنها مناسب جذب مانع که هستند روبرو اجتماعي

 .(6) شودمي

آيد، يكي از مشكالت رفتاری که برای فرزندان طالق پیش مي

-رفتار بروني اختالل(. 7است ) 1سازی شدهاختالل رفتار بروني

ای را در ش نايافتهسازی شده مشكالت و الگوهای ساز

گیرد که در تعارض با ديگر افراد و محیط خود را آشكار برمي

شكنانه (، که اين الگوهای ناسازگار، رفتارهای قانون8سازد )مي

توان به شوند که از آن جمله ميای را شامل ميو پرخاشگرانه

فعالي، اختالل سلوک و اختالل توجه و بیشاختالل نقص

های های پژوهش(. بر اساس يافته9ای اشاره کرد )لهنافرماني مقاب

مختلف، مشاهده گرديده که کودکان و نوجوانان با اختالل 

شوند. ها ارجاع داده ميسازی شده بیشتر به کلینیکرفتار بروني

های ارجاع داده شده به میزان شیوع اين اختالالت در جمعیت

راين بخش درصد گزارش شده، بناب 50ها، باالی کلینیک

                                                           
1. Externalizing behavior disorder 

(. در 10ای از موارد بالیني به اين مراجعین تعلق دارد )عمده

حقیقت تعامل طیفي از متغیرهای زيستي، رواني و اجتماعي به 

ساز، نگهدارنده و تسريع کننده مشكالت عنوان عوامل زمینه

کنند. علیرغم اهمیت عوامل سازی شده عمل ميرفتاری بروني

عوامل نامساعد محیط خانوادگي  رسدشناختي، به نظر ميزيست

های تربیتي والديني مانند ارتباط والد فرزندی نامطلوب، سبک

گرايي، مادرانه بیش از حد و نیز نارسايي در ناکارآمد، منفي

های اجتماعي، در پیدايش، گسترش، تداوم و يا تشديد مهارت

 (.11کنند )سازی شده نقش مؤثری ايفا ميهای برونينشانه

سازی ز رفتارهای مشاهده شده همراه با اختالل رفتار برونييكي ا

است. چرا که پرخاشگری يكي از نمودهای  2شده، پرخاشگری

ای و اختالل سلوک اختالالتي همچون اختالل نافرماني مقابله

در تعريف خود از پرخاشگری ( 13شتامان و تاتیان )(. 12است )

ال منفي اطالق اند که پرخاشگری به کلیه اعمبیان نموده

و گردد که به صورت خشن در برابر ديگران صورت پذيرفته مي

شود تا فرد مورد هدف، به شكل منفي برانگیخته شود مي باعث

شده است: احساس  لیتشك از سه مؤلفه(. پرخاشگری 14)

پرخاشگری و  ربنایيکه ز« خشم»ي جانیپرخاشگرانه حالت ه

 رییفراگ پرخاشگرانهخصومت است. افكار پرخاشگرانه؛ نگرش 

 و . خصومتشوديم دهینام است که فرد را به سوی رفتارهای

عبارت است از رفتار قابل مشاهده که با  زیپرخاشگرانه ن رفتار

تواند به (. پرخاشگری مي15) شوديرساندن انجام م بیقصد آس

و غیرکالمي ديده شود. همچنین خصومت،  دو صورت کالمي

يک فرد يا گروه خاص است که  نگرش دشمنانه نسبت به

تواند رفتارهای پرخاشگرانه را برانگیزد. خشم، پاسخ هیجاني مي

به تفكرات خشمگین کننده دروني است که به واسطه احساس و 

 (. 16شود )رفتار غیرمنصفانه ايجاد مي

اند که پديده طالق های گوناگون نشان دادههمچنین نتايج پژوهش

(. 17ب و افسردگي در فرزندان همراه است )معموالً با بروز اضطرا

اين فرايند سبب بروز رفتارها و افكار اجتنابي در فرزندان طالق 

 زای خود بابه دلیل تجارب آسیب افراد شود. چرا که برخيمي

                                                           
2. aggressive 
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 اضطراب کنندمي سعي خود منفي هیجاني تجارب از کردن اجتناب 

 تجارب از کردن اجتناب يعني عمل اين به. دهند کاهش را خود

 اجتناب( بدني هایحس و افكار منفي، هایهیجان مثل) دروني

 به که است ایسازه ای،تجربه اجتناب(. 18) شودمي گفته 1ایتجربه

 سازه اين شودمي برده کار به دردناک تجارب از اجتناب منظور

 تجارب با تماس برقراری به نسبت میليبي: است بخش دو شامل

های بدني هیجانات، افكار، خاطرات و زمینه هایحساسیت) شخصي

رفتاری( و تالش برای اجتناب از تجارب دردناک يا وقايعي که 

 ایتجربه (. اجتناب19گردند )باعث فراخواندن اين تجارب مي

 ها،حس از افراطي منفي ارزيابي های شامل است فرآيندی

 هتجرب به تمايل فقدان و ناخواسته خصوصي افكار و احساسات

 يا کنترل برای عمدی هاييتالش و خصوصي رويدادهای اين کردن

 (. 20) آنها از فرار

های درماني مختلفي برای کودکان و نوجوانان طالالق باله کالار گرفتاله     روش

 2آمالوزش خودمتمايزسالازی  تالوان باله   هالا مالي  از جملاله ايالن روش  شده است. 

ان طالق تايیالد  شناختي فرزندهای رواناشاره که کارآيي آن در بهبود مولفه

بنالا نهالاده    3هالای بالوون  (. خودمتمايزسازی بر پايه پژوهش29-21شده است )

شده است. وی بر اين باور است که خودمتمايزسازی نه تنها فراينالد درمالاني   

(. آموزش خودمتمايزسالازی  28شود )بلكه تكنیک درماني نیز محسوب مي

س شخصالیت  به دنبال اين هدف است که اشخاص به طالور مسالتقل بالر اسالا    

-خود و نه ديگران، عواطف و افكار خود را کنترل کنند و باله دنبالال سالرنخ   

هايي بگردند حاکي از اين که چگونه اضالطراب و فشالارهای گونالاگون بالر     

تواند از همان آغاز با فشارهای رواني باله  شود و چگونه فرد ميفرد ظاهر مي

و بعالد درون  (. خودمتمايزسالازی شالامل د  30طرز موثری انطباق پیالدا کنالد )  

شالود. بعالد درون روانالي خودمتمايزسالازی عبالارت از      رواني و بین فردی مي

بینانه راجع به موضوعات سرشار از عاطفاله  میزان توانايي فرد برای تفكر واقع

در خانواده است و موجب رشد الگواهي خودانعكاسي باله منظالور شالناخت    

ايي باله دسالت   شود. بعد بین فردی خودمتمايزسالازی يعنالي توانال   خودمان مي

آوردن کنترل عاطفي و در عین خال، ماندن در جو عاطفي شالديد خالانواده   

(31.) 

توان گفت، با توجه به اين که در باب ضرورت انجام پژوهش حاضر مي

ای در های رفتاری همچون پرخاشگری و اجتناب تجربهوجود اختالل

                                                           
1. Experiential avoidance 
2. Self-Differentiation 
3. Bowen 

كالت سازی شده، ناشي از مشنوجوانان طالق با اختالل رفتار بروني

و با در نظر گرفتن اين نكته که  بودهشناختي و هیجاني اين نوجوانان روان

سازی شده با ايجاد اختالل در سالمت رواني بروز اختالل رفتار بروني

اين جوانان سازد، نوجوانان، آينده اين افراد را نیز با آسیب جدی مواجه مي

هستند که بر  ایهپرخاشگری و اجتناب تجربنیازمند مداخالتي در کاهش 

گردد آموزش خودمتمايزسازی بتواند دارای اين اساس احساس مي

ضرورت ديگر انجام اين پژوهش، اثرگذاری مناسبي باشد. عالوه بر اين 

اين نكته است که فرايند توجه به سالمت روان کودکان و نوجوانان امری 

ديک، ناپذير است. چرا که اين گروه از جامعه در آينده نزاجتناب

پذيری بايست به ايفای نقش اجتماعي و شغلي پرداخته و آسیبمي

ها نتوانند کارکرد اجتماعي، شود آنشناختي آنان سبب ميروان

شناختي و تحصیلي مناسب را از خود بروز دهند که اين فرايند نشان روان

توان از ضرورت انجام پژوهش حاضر دارد. خال پژوهشي حاضر را نیز مي

نكته بررسي نمود که با توجه به نقش مخرب طالق در بروز  در اين

مشكالت رفتاری و هیجاني نوجوانان، تاکنون در پژوهشي به بررسي 

ای آموزش خودمتمايزسازی بر پرخاشگری و اجتناب تجربه اثربخشي

پرداخته نشده است.  سازی شدهنوجوانان طالق با اختالل رفتار بروني

وعات مطروحه و تحقیقات انجام يافته در مورد بنابراين با توجه به موض

آموزش خودمتمايزسازی، و از سوی ديگر با توجه به خال  اثربخشي

پژوهشي حاضر به دلیل عدم انجام پژوهشي مشابه، هدف انجام پژوهش 

آموزش خودمتمايزسازی بر پرخاشگری و  حاضر بررسي اثربخشي

 است. سازی شدهار برونيای نوجوانان طالق با اختالل رفتاجتناب تجربه

 کارروش 
آزمون با پس -آزمونآزمايشي با پیشطرح پژوهش حاضر، از نوع نیمه

جامعه آماری پژوهش شامل  گروه گواه و مرحله پیگیری دو ماهه بود.

سازی شده بود که در دوره آموزان طالق دارای اختالل رفتار برونيدانش

در شهر شهرکرد مشغول به  1398-99اول و دوم متوسطه در سال تحصیلي 

گیری هدفمند جهت انتخاب حجم نمونه از روش نمونه. تحصیل بودند

آموزشگاه متوسطه اول و  15مراجعه به استفاده شد. بدين صورت که با 

آموزان با والدين مطلقه مورد شناسايي قرار گرفتند. دوم شهرکرد، دانش

هه رفتاری کودکان و آموزان دارای والدين مطلقه، سیاسپس به دانش

وسیله از وجود اختالل رفتاری نوجوانان به آنها ارائه شد تا بدين

آموزان اطمینان حاصل گردد. عالوه بر اين دانش سازی شده در نزدبروني

اين در اين مرحله مصاحبه بالیني نیز صورت گرفت. سپس از بین 

سازی شده نيآموزاني که با پرسشنامه دارای اختالل رفتاری برودانش

: يعني يک انحراف معیار 63تشخیص داده شدند )کسب نمرات باالتر از 
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نفر از آنها را به ترتیب نمره کسب شده در  40باالتر از میانگین(، تعداد 

سیاهه رفتاری کودکان و نوجوانان انتخاب و به صورت تصادفي در 

ه آموز در گرودانش 20های آزمايش و گواه گمارده شدند )گروه

آموز در گروه گواه(. تعداد نمونه با در نظر گرفتن دانش 20آزمايش و 

آزمايش مداخالت آموزشي  گروهاحتمال ريزش مشخص شد. سپس 

ای يک را در طي دو ماه و نیم به صورت هفته خودمتمايزسازیمربوط به 

ای دريافت نمودند. اين در حالي است که گروه گواه دقیقه 90جلسه 

ای را در طول پژوهش دريافت نكرده و در انتظار دريافت خلههیچگونه مدا

آزمون اجرا و برای مداخالت حاضر بودند. پس از اتمام جلسات پس

پس از شروع مداخالت  اطمینان از ثبات نتايج مرحله پیگیری اجرا شد.

آموز در گروه دانش 3و تعداد گروه آزمايش  آموز دردانش 4تعداد 

افت مداخله انصراف دادند. بر اين اساس تعداد نهايي گواه، از ادامه دري

 17و آموز در گروه آزمايش دانش 16نفر بود ) 33نمونه پژوهش حاضر 

شامل داشتن  های ورود به پژوهشمالکآموز در گروه گواه(. دانش

و باالتر در سواالت مربوط به اختالل  63والدين مطلقه، کسب نمره 

سیاهه رفتاری کودکان نوجوانان، داشتن سن سازی شده در رفتاری بروني

سال )حضور در در پايه تحصیلي هفتم، هشتم، نهم، دهم، يازدهم  18-13

و دوازدهم(، رضايت نوجوان و والد جهت شرکت فرزند خود در 

شناختي حاد و مزمن ديگر )با پژوهش، نداشتن بیماری جسمي و روان

عدم دريافت مداخله  ای آنان( وتوجه به پرونده سالمت و مشاوره

های خروج از پژوهش داشتن شناختي همزمان بود. همچنین مالکروان

بیش از دو جلسه غیبت، عدم همكاری و انجام ندادن تكالیف مشخص 

 شده در کالس و عدم تمايل به ادامه حضور در فرايند انجام پژوهش بود. 

 ابزار پژوهش

ی توسط باس و پرسشنامه پرخاشگر: 1(AQپرسشنامه پرخاشگری )

( ساخته و مورد بازنگری قرار گرفته است. اين پرسشنامه يک 32پری )

عبارت و چهار زير مقیاس است،  29ابزار خودگزارشي است که شامل 

های آن عبارت است از خشم، پرخاشگری بدني، پرخاشگری زيرمقیاس

ها به هريک از عبارات در يک طیف و خصومت است. آزمودنيکالمي 

( 4( تا حدودی شبیه به من است )5ای از کامالً شبیه به من است )هدرج 5

( تا حدودی شبیه به من نیست 3نه شبیه به من است نه شبیه به من نیست )

( پاسخ دادند. نمره کل پرخاشگری از 1( به شدت شبیه به من نیست )2)

شود. بدين صورت که دامنه نمرات پرسشنامه ها حاصل ميجمع کل نمره

است. کسب نمره باالتر نشان دهنده پرخاشگری بیشتر است  145تا  29 بین

                                                           
1. Aggression Questionnaire 

(. پرسشنامه پرخاشگری دارای اعتبار و روايي قابل قبولي است. نتايج 32)

و همبستگي بین  72/0تا  80/0ضريب بازآزمايي برای چهار زير مقیاس 

بدست آمده است. جهت سنجش اعتبار  49/0تا  38/0چهار زيرمقیاس 

قیاس از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شد که نتايج نشانگر دروني م

، پرخاشگری کالمي 82/0همساني دروني زيرمقیاس پرخاشگری بدني 

در پژوهش حاضر (. 33بوده است ) 80/0و خصومت  83/0، خشم 81/0

 82/0 نیز میزان پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ

 .محاسبه شد

سیاهه رفتاری کودکان در سال : 2(CBIکودکان )سیاهه رفتاری 

توسط آخنباخ و رسكورال برای سنجش مشكالت هیجاني و  2001

. سیاهه رفتاری کودکان از دو قسمت رفتاری کودکان تهیه شده است

تشكیل شده است: بخش اول به بررسي صالحیت کلي کودک در سه 

ماده  13و شامل  پردازدها، مقیاس اجتماعي و مدرسه ميمقیاس فعالیت

پردازد که است. بخش دوم به بررسي مشكالت هیجاني و رفتاری مي

. پاسخدهي بر اساس طیف لیكرت انجام (34) ماده است 113شامل 

شود: شامل سه گزينه نادرست است )نمره صفر(، گاهي درست است مي

)نمره يک( و غالباً درست است )نمره دو(. نمره مشكالت هیجاني و 

سازی شده )شامل های مشكالت رفتاری درونياز طريق جمع نمرهرفتاری 

گیری، مشكالت بدني، اضطراب و افسردگي، مشكالت محورهای گوشه

سازی شده )شامل محورهای پرخاشگری و رفتارهای بزهكارانه( و بروني

آيد. مشكالت توجه، مشكالت تفكر و مشكالت اجتماعي بهدست مي

 tو گستره نمرات  240و هیجاني از صفر تا  دامنه نمرات مشكالت رفتاری

برای دامنه بالیني در نظر  63و باالتر از نمره  63تا  60برای دامنه مرزی از 

( در نتايج پژوهش خود اعتبار 35(. گالسر )34گرفته شده است )

، 97/0و  94/0بازآزمايي و همساني دروني را برای اين مقیاس به ترتیب 

سازی شده و مشكالت دروني 94/0و  92/0 سازی شدهمشكالت بروني

مجديان و ، بیات، گلپايگانيدر پژوهش گزارش کرده است.  90/0و  91/0

نیز میزان پايايي سیاهه رفتاری کودکان، مشكالت  (36آقابزرگي )

سازی شده با استفاده از ضريب آلفای سازی شده و مشكالت درونيبروني

به دست آمد. در پژوهش حاضر  90/0و  92/0، 88/0کرونباخ به ترتیب 

سازی شده میزان پايايي سیاهه رفتاری کودکان، در بعد مشكالت بروني

 به دست آمد.  90/0

 را عمالل  و پالذيرش  پرسشالنامه : 3(AAQعمل  )  و پذیرش پرسشنامه

 ايالالن. دارد مالالاده 10 ايالالن پرسشالالنامه. انالالد سالالاخته (37) همكالالاران و بونالالد

                                                           
2. Children's Behavioral Inventory 
3. Acceptance and Action Questionnaire 



 
 

 64، سال 1، شماره 1400ارديبهشت-فروردين جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -2591

 و ایتجرباله  اجتنالاب  پالذيرش،  تنوع، به که سنجدمي را ایسازه پرسشنامه 

 مولالودی  فتى، عباسي، ايران در. گرددبرمي شناختيروان ناپذيریانعطاف

 پژوهشالالي در را پرسشالالنامه ايالالن سالالنجيروان مشخصالالات (38) ضالالرابي و

 هیجاني تجارب از اجتناب عامل 2 اکتشافي عاملي تحلیل. دادند گزارش

ای درجاله  7براسالاس مقیالاس   ا گويه ه. داد نشان را زندگي روی کنترل و

)همیشاله درسالت    7تالا  )هرگز درست نیست(  1لیكرت است که از امتیاز 

باله شالكل معكالوس     10و  6، 1سالواالت   .بنالدی شالده اسالت   درجه است(

 70و حالداکثر نمالره    10شود. حداقل نمره اين پرسشالنامه  گذاری مينمره

 کننده بیان هپرسشنام اين اجرای از حاصل نتايج در نمره افزايش .باشدمي

 آزمالودني  شناختيپذيری روانای وکاهش انعطافتجربه اجتناب افزايش

 2816 نتالايج : اسالت  شرح بدين اصلي نسخه سنجيروان است. مشخصات

 اعتبالار  و روايالي  پايالايي،  ابالزار  ايالن  کاله  داد نشان نمونه 6 با کننده شرکت

 آزمالايي باز پايالايي  و 84/0 آلفا ضريب میانگین. دارد بخشيرضايت سازه

 داد نشان نتايج. آمد دست به 79/0 و 81/0 ترتیب به ماه 12 و 3 فاصله در

 افزايشالالي و طالولي  همزمالالان، صالورت  بالاله عمالل  و پالالذيرش پرسشالنامه  کاله 

 بینالي پالیش  را کالار  از غیبالت  میالزان  تالا  ذهنالي  سالالمت  از نتايج از ایدامنه

 تبالار اع همچنالین  ابالزار  ايالن . است آن زيربنايي نظريه با همسان که کندمي

 نسالخه دوم پرسشالنامه   رسالد مالي  نظالر  باله . دهالد مي نشان را مناسبي تمیزی

 ثبالات  امالا  گیالرد، مالي  انالدازه  را نسالخه اول  با مشابه مفهوم عمل و پذيرش

 (38)در پالالژوهش عباسالالي و همكالالاران    (.37) دارد بهتالالری سالالنجيروان

( درگالروه هالای بالالیني و غیربالالیني     /89-/71) پرسشالنامه  دروني همساني

 هالای  نشالانه  بالا  هیجالان  از ایتجرباله  اجتنالاب  عالوه به. بود خشب رضايت

 نالاراحتي  هالای شالاخص  و هیجالان  تنظیم در مشكل اضطراب، و افسردگي

 نتیجاله  همچنالین . داد نشالان  را معنالاداری  رابطه روان سالمت پرسشنامه در

 گالروه  دو در هیجالاني  تجالارب  از اجتنالاب  عامالل  داد نشان افتراقي روايي

 زنالدگي  روی کنتالرل  عامل ولي. دارد معناداری تفاوت غیربالیني و بالیني

در پژوهش حاضر نیز پايالايي بالا   نداد.  نشان گروه دو در معناداری تفاوت

 به دست آمد. 82/0استفاده از ضريب آلفای کرونباخ 

  روند اجرای پژوهش
های الزم با معاونت پژوهش اداره جهت انجام پژوهش ابتدا هماهنگي

مسئوالن آموزش و پرورش شهرستان  کل آموزش و پرورش و

شهرکرد انجام و مجوز حضور در مدارس دريافت شد. سپس با 

آموزان با مراجعه به مدارس دوره متوسطه اول و دوم، دانش

جهت شرکت در  سازیآموزان طالق دارای اختالل رفتار برونيدانش

سپس با رضايت کتبي از نوجوانان پژوهش مورد شناسايي قرار گرفت. 

های آزمايش و گواه و والدين آنها، نوجوانان انتخاب شده در گروه

 آموز در گروه گواه(دانش 20آموز در گروه آزمايش و دانش 20)

در های پژوهش اجرا شد. پرسشنامه . پس از گمارش،گمارده شدند

 آموزش خودمتمايزسازیهای آزمايش مداخله نهايت، بر روی گروه

ای انجام دقیقه 90ای يک جلسه ورت هفتهدر طي دو و نیم ماه به ص

شد در حالي که گروه گواه مداخله حاضر را دريافت نكرد. پس از 

پس از شروع مداخالت ای دو ماهه، مرحله پیگیری نیز اجرا شد. دوره

آموز در گروه دانش 3و تعداد گروه آزمايش  آموز دردانش 4تعداد 

ادند. بر اين اساس تعداد گواه، از ادامه دريافت مداخله انصراف د

آموز در گروه دانش 16نفر بود ) 33نهايي نمونه پژوهش حاضر 

 آموز در گروه گواه(.دانش 17و آزمايش 

 (21. مداخالت مربوط به آموزش خودمتمایزسازی )1جدول 

 تكالیف موضوع هدف جلسه

 اول
 معرفي اعضا

س حيجاد آشنايي با اعضای گروه، بیان قوانین و اهداف گروه و ا

 تعهد برای ادامه جلسات

 های خودنوشتن ويژگي

 

 دوم

آشنايي با مرزهای ارتباطي 

 در زندگي شخصي

بحالالث در مالالورد آداب و رسالالوم ناگفتالاله و نقالالش هالالای ناآگاهانالاله   

 موروثي در خانواده

از اعضا خواسته مي شود تا باله شالیوه ای مصالور، نسالل     

د نگار که پیشینه خانوادگي آنها در آن ترسیم مي شالو 

 نسل قبل ترسیم کنند. 3را تا 

شناسايي تعابیر و تفاسیر و  سوم

 جدا کردن آنها از واقعیت

ا يال حادثه  3از اعضا خواسته مي شود تا هريک از آنها  انمتمايز ساختن باورهای منطقي و غیرمنطقي در رابطه با ديگر

تجربه خود را يادداشت کنند و سپس احسالاس و فكالر   

 ازند.و رفتار خود را مشخص س

ای محكم برای پرورش پايه چهارم

 برقرای صمیمیت

رت، آشنا کردن اعضا با نیازهای رواني خالود از قبیالل نیالاز باله شاله     

ه یالاز بال  نیاز به دوست داشالتن، نیالاز باله مهربالاني، نیالاز باله احتالرام، ن       

 خودشكوفايي و ...

چند واقعه که موجب شادی، تالرس، خشالم و ... شالده    

خص نماينالد کاله علالت    است را يادداشت نمايند و مشال 

 آنها چه بوده است.
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 پنجم

مجهز ساختن اعضا به 

 های خاص ارتباطيمهارت

ردی اظهارنظر کردن اعضا درباره ديگران و میزان اعتمالاد میالان فال   

 حاکم بین خود و ديگران

ه کال توجه به روابط خود با ديگران در طول هفته و اين 

از هر روز يک واقعه را يادداشت کرده و تفسیر خالود  

 آن را بیان نمايند.

بررسي انتخاب ها و پذيرفتن  ششم

 مسئولیت

 ولیست کردن اشتباهاتي که در طول هفتاله انجالام داده    پذيزش مسئولیت هر يک از اعضا برای پرورش يک رابطه

 مسئولیت آن را مي پذيرد.

 

 هفتم

های آشنايي با مرزها و حیطه

کنترل فرد در زندگي 

 شخصي

ازی ذهنالي جهالت تشالخیص فالرد از اينكاله در      استفاده از تصويرسال 

يک موقعیت خاص چاله برناماله ای را طالرح مالي کنالد و باله دنبالال        

 پیروی از شرايط است يا کنترل خودش

 ساز و بررسالي بیان دو داستان فرضي از موقعیت آشفته

 پاسخ خود به آن موقعیت

ها و يكپارچه ساختن ارزش هشتم

 تجارب در ارتباطات

خاطرات خود را در دوران کودکي يادداشت کننالد و   کند.ناآگاهانه آن را ايفا ميبررسي نقشي که فرد 

 در رابطه با نقش خود در آنها قضاوت کنند.

تر هر يک خودشناسي عمیق نهم

 از اعضا

هالای مثبالت و منفالي هالر يالک از اعضالا و پالذيرفتن و        بیان ويژگالي 

 دوست داشتن هر يک از صفات

اضالر چاله کسالي    بررسي اين سوال کاله مالن در حالال ح   

 هستم و چه بايد باشم و بررسي احساسي کاله در پايالان  

 پاسخ به اين سوال دارند چیست؟

 گرفتن بازخورد از همديگر دهم
روشن کردن نقاط قالوت و ضالعف شخصالي، کاله در روابالط بالین       

فردی و درون فردی موثر است. نظرخواهي هالر يالک از افالراد در    

 ين دوره.مورد دوره و بیان افكار و احساس خود از ا

 

 

ها از دو سطح آمار توصالیفي  در اين پژوهش برای تجزيه و تحلیل داده

و  و استنباطي استفاده شده اسالت. در سالطح آمالار توصالیفي از میالانگین     

ويلالک   -انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطي از آزمون شاپیرو

 جهت بررسي نرمال بودن توزيع متغیرهالا، آزمالون لالوين بالرای بررسالي     

فالرض کرويالت   لي جهت بررسي پالیش ها، آزمون موچرابری واريانسب

ی بررسالي  گیری مكرر براها و همچنین از تحلیل واريانس با اندازهداده

افالزار  فرضیه پژوهش استفاده گرديالد. نتالايج آمالاری بالا اسالتفاده از نالرم      

 مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت. -23SPSSآماری 

 نتایج

آموزان حاضر در پژوهش دانششان داد که شناختي نهای جمعیتيافته

سال بودند که بیشترين فراواني در گروه آزمالايش   18تا  13دارای سن 

درصد( و در گروه گالواه   25/31نفر معادل  5سال )تعداد  16مربوط به 

درصد( بود. عالالوه بالر ايالن،     53/23نفر  4سال )تعداد  15نیز مربوط به 

، هشالالتم، نهالالم، دهالالم، يالالازدهم و هالالای هفالالتمآمالالوزان در در پايالالهدانالالش

دوازدهالالم مشالالغول بالاله تحصالالیل بودنالالد کالاله بیشالالترين فراوانالالي در گالالروه 

درصالد( و در   25/32نفالر معالادل    5آزمايش مربوط به پايه دهم )تعداد 

درصالد(   41/29نفالر معالادل    5گروه گواه نیز مربوط به پايه نهم )تعداد 

ژوهش در مراحالل  میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای وابسته پال  بود.

آزمون و پیگیالری، باله تفكیالک دو گالروه آزمالايش و      آزمون، پسپیش

 ، ارائه شده است. 2گواه، در جدول 

 ای در دو گروه آزمایش و گواهمیانگین و انحراف استاندارد پرخاشگری و اجتناب تجربه (:2)جدول 

 پیگیری پس آزمون پیش آزمون هاگروه هامولفه

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین عیارانحراف م میانگین

 85/14 43/116 32/16 43/114 90/14 93/121 گروه آزمايش  پرخاشگری

 58/14 52/120 65/14 05/121 75/14 05/120 گروه گواه

 17/9 50/32 36/9 37/34 50/7 12/28 گروه آزمايش  ایاجتناب تجربه
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 93/6 35/26 68/6 94/25 50/7 41/27 گروه گواه  

گیری مكرر، با اندازه قبل از ارائه نتايج تحلیل آزمون واريانس

های پارامتريک مورد سنجش قرار گرفت. بر های آزمونفرضپیش

همین اساس نتايج آزمون شاپیرو ويلک بیانگر آن بود که پیش فرض 

ها در متغیرهای پرخاشگری و اجتناب ای دادهنرمال بودن توزيع نمونه

-آزمون، پسهای آزمايش و گواه در مراحل پیشای در گروهجربهت

فرض همگني . همچنین پیش(p>05/0)آزمون و پیگیری برقرار است 

واريانس نیز توسط آزمون لوين مورد سنجش قرار گرفت که نتايج آن 

ها رعايت فرض همگني واريانسداد پیشمعنادار نبود که اين يافته مي

نشان داد که تفاوت  tاز طرفي نتايج آزمون . (p>05/0)شده است 

های آزمايش و گروه گواه در متغیرهای آزمون گروههای پیشنمره

ای( معنادار نبوده است وابسته )پرخاشگری و اجتناب تجربه

(05/0<p)فرض . همچنین نتايج آزمون موچلي بیانگر آن بود که پیش

ای رعايت تجربه ها در متغیرهای پرخاشگری و اجتنابکرويت داده

 .(p>05/0)شده است 

 رون و بین گروهی دگیری مکرر جهت بررسی تاثیرات : تحلی  واریانس با اندازه3جدول 

مجموع  متغیرها

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

توان  اندازه اثر pمقدار  fمقدار 

 آزمون

 

 پرخاشگری

 1 47/0 0001/0 16/28 76/95 2 52/191 مراحل

 98/0 31/0 001/0 25/15 44/214 1 44/214 وهبندیگر

 1 59/0 0001/0 17/46 01/157 2 02/314 تعامل مراحل و گروهبندی

     40/3 62 82/210 خطا

 

اجتناب 

 ایتجربه

 1 41/0 0001/0 09/21 42/49 2 85/98 مراحل

 99/0 39/0 0001/0 77/17 66/642 1 66/642 گروهبندی

 1 64/0 0001/0 32/55 63/129 2 26/259 روهبندیتعامل مراحل و گ

     34/2 62 26/145 خطا

دهد عامل زمان يالا  نشان مي گیری مكررواريانس با اندازهنتايج آزمون 

پرخاشالالگری و اجتنالالاب  مرحلالاله ارزيالالابي تالالاثیر معنالالاداری بالالر نمالالرات  

 داشالته و باله   سازی شالده ای نوجوانان طالق با اختالل رفتار برونيتجربه

های اين متغیرها را تبیالین  از تفاوت در واريانس درصد 41و  47ترتیب 

آمالالوزش کنالالد. عالالالوه بالالر ايالالن، تالالاثیر عامالالل عضالالويت گروهالالي )  مالالي

ای پرخاشالالگری و اجتنالالاب تجربالاله ( هالالم بالالر نمالالرات  خودمتمايزسالالازی

معنالادار بالوده و باله     سالازی شالده  نوجوانان طالق با اختالل رفتالار برونالي  

را تبیالالین  ايالالن دو متغیالالرتفالالاوت در نمالالرات درصالالد از  39و  31ترتیالالب 

گر آن است که اثر متقابل نوع درمان و کند. از طرفي اين نتايج بیانمي

ای نوجوانالان  پرخاشالگری و اجتنالاب تجرباله   عامل زمان هم بالر نمالرات   

و  59معنادار بالوده و باله ترتیالب     سازی شدهطالق با اختالل رفتار بروني

را تبیین  ایاشگری و اجتناب تجربهپرخدرصد از تفاوت در نمرات  64

کند. توان آماری هم، حاکي از دقت آمالاری بالاال و کفايالت حجالم     مي

آموزش خودمتمايزسالازی بالر   توان گفت باشد. در مجموع مينمونه مي

ای نوجوانالالان طالالالق بالالا اخالالتالل رفتالالار  پرخاشالالگری و اجتنالالاب تجربالاله

داشالته اسالت.   در مراحل مختلف مورد ارزيالابي تالاثیر    سازی شدهبروني

مقايسه زوجي میانگین نمرات پرخاشگری و  4حال در ادامه در جدول 

 شالود. ها بر حسب مرحله ارزيالابي ارائاله مالي   ای آزمودنياجتناب تجربه

 آزمون و پیگیری آزمون، پسمقایسه مراح  پیش های دو به دو. بررسی تفاوت4جدول 

هاتفاوت میانگین  مراحل آزمون متغیر ف معیارخطای انحرا   مقدار معناداری 

آزمونپیش پرخاشگری  
آزمونپس  25/3  52/0  0001/0  

51/2 پیگیری  48/0  001/0  



 
 همکارانو  حر بباتی اشکفتکیس         سازی شدهای نوجوانان طالق با اختالل رفتار برونیاثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر پرخاشگری و اجتناب تجربه -2594 

آزمونپس  
آزمونپیش  25/3  52/0  0001/0  

-73/0 پیگیری  32/0  097/0  

اجتناب 

ایتجربه  

آزمونپیش  
آزمونپس  39/2-  48/0  001/0  

-65/1 پیگیری  37/0  01/0  

آزمونپس  
مونآزپیش  39/2  48/0  001/0  

74/0 پیگیری  23/0  11/0  

ه دهالد، بالین میالانگین نمالرات مرحلال     نشالان مالي   4همانگونه نتايج جدول 

متغیرهالالای پرخاشالالگری و  آزمالالون و پیگیالالری درآزمالالون بالالا پالالسپالالیش

کالاله  تفالالاوت معنالادار وجالود دارد. ايالالن بالدان معناسالت    اياجتنالاب تجرباله  

آزمون ت پسعناداری نمرابه شكل م توانسته آموزش خودمتمايزسازی

آزمالون دچالار تغییالر نماينالد. چنانكاله      و پیگیری را نسبت به مرحله پیش

متغیرهالالای هالالای توصالالیفي نیالالز بیالالانگر کالالاهش میالالانگین نمالالرات   يافتالاله

ای نوجوانالالان طالالالق بالالا اخالالتالل رفتالالار  پرخاشالالگری و اجتنالالاب تجربالاله

انگین ه بالین میال  کبود. يافته ديگر اين جدول نشان داد  سازی شدهبروني

آزمون و پیگیری تفاوت معنالادار وجالود نالدارد. ايالن     نمرات مرحله پس

 توان اين چنین تبیین نمود که نمرات متغیرهای پرخاشالگری يافته را مي

 سالازی شالده  ای نوجوانان طالق با اختالل رفتالار برونالي  و اجتناب تجربه

آزمون دچار کاهش معنادار شالده بالود، توانسالته ايالن     که در مرحله پس

 یر را در طول دوره پیگیری نیالز حفالن نمايالد. در يالک جمالع بنالدی      تغی

منجالر باله کالاهش     سالته آموزش خودمتمايزسازی توانتوان بیان نمود مي

ای متغیرهالالای پرخاشالالگری و اجتنالالاب تجربالالهمعنالالادار میالالانگین نمالالرات 

آزمالون  حله پسدر مر سازی شدهنوجوانان طالق با اختالل رفتار بروني

 ست. له پیگیری نیز ثبات خود را حفن نموده اشده و اين اثر در مرح

 گیریبحث و نتیجه

پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش خودمتمايزسازی بالر  

ای نوجوانالالان طالالالق بالالا اخالالتالل رفتالالار  پرخاشالالگری و اجتنالالاب تجربالاله

يافته اول پژوهش حاضر نشالان داد کاله    انجام گرفت. سازی شدهبروني

خاشالگری نوجوانالان طالالق بالا اخالتالل      آموزش خودمتمايزسازی بالر پر 

سازی شده تأثیر معنادار دارد. بدين صورت که اين مداخله رفتار بروني

توانسته منجر به کاهش پرخاشگری ايالن نوجوانالان شالود. يافتاله حاضالر      

( مبنالي بالر اثربخشالي    21همسو با نتايج پالژوهش کاظمیالان و اسالمعیلي )   

هالای  خالانواده  آموزش خودمتمايزسازی بر کالاهش اضالطراب فرزنالدان   

( مبنالالالي بالالالر اثربخشالالالي آمالالالوزش   25طالالالالق؛ بالالالا يافتالالاله محمالالالدی )  

خودمتمايزسالالازی بالالر تنظالالیم هیجالالان، پالالردازش هیجالالاني و خودپنالالداره  

و  نالالژادرضالائي آمالالوزان بالا والالالدين طالالق گرفتالاله، بالا گزارشالالات    دانالش 

نالاگويي  بینالي  ( مبني بر نقالش خودمتمايزسالازی در پالیش   23) همكاران

با نتايج پژوهش لیو  ،آموزان دختران دانشخلقي و تنظیم شناختي هیج

بیني سازگاری نقش خودمتمايزسازی در پیش( مبني بر 27و همكاران )

برانگیالالز در دانشالالجويان پرسالالتاری و بالالا يافتالاله دوبالالا و بالالا شالالرايط چالالالش

( مبنالالي بالالر نقالالش خودمتمايزسالالازی در بالالروز رفتارهالالای  28همكالالاران )

 زای نوجوانان همسو بود.آسیب

ر افته حاضر مبني بالر اثربخشالي آمالوزش خودمتمايزسالازی بال     در تبیین ي

تالوان  مالي  سازی شدهپرخاشگری نوجوانان طالق با اختالل رفتار بروني

 کاله  اسالت  هالدف  ايالن  دنبالال  به خودمتمايزسازی بیان کرد که آموزش

 عواطف ديگران، نه و خود شخصیت اساس بر مستقل طور به اشخاص

 از يحالاک  بگردنالد  هالايي  سرنخ» بالدن به و کنند کنترل را خود افكار و

 و شالود  مي ظاهر فرد بر گوناگون فشارهای و اضطراب چگونه که اين

 انطبالاق  یمالؤثر  طالرز  به اضطراب بر آغاز همان از تواندمي فرد چگونه

 باله  کاله  اسالت  مفهالومي  خودمتمايزسالازی  (. بر اين اسالاس 30) کند پیدا

 گرفتاله  قالرار  اسالتفاده  مالورد  خالانواده  تعالاملي  الگوهالای  توصیف منظور

 عالادلي ت سن، به توجه با و کند تنظیم را خانواده اعضای فاصله تا است،

 مفروضاله  باله  توجاله  بالا  سالازد.  برقالرار  صالمیمیت  و فرديالت  بالین  مناسب

هالالالای و آسالالالیب اضالالالطراب کالالاله نظريالالاله خودمتمايزسالالالازی زيربنالالالايي

 منجالالر خالالانوادگي عملكالالرد در اخالالتالل بالاله نشالالده شالالناختي مهالالارروان

 در کاله  آمالوزاني دانالش  بالرای  خودمتمايزسازی، شآموز لزوم شود،مي

 از بالیش  برند،مي سر به قو همراه با طال متفاوت، آشفته خانوادگي جو

ساس نظريه عالوه بر اين، بايد اشاره کرد که بر ا. شودمي احساس پیش

 باله  قالادر  بزرگسالاالن  همانند نیز کودکان و نوجوانان خودمتمايزسازی،

بالر ايالن اسالاس مالي تالوان       (.28) هسالتند  خود تفكر از احساس تفكیک

شالود کاله نوجوانالان دارای    گفت آموزش خودمتمايزسالازی سالبب مالي   

والدين مطلقاله خالود را از آمیختگالي بالا احساسالات حاصالل از جالدايي        

ي، والدين جدا کالرده و بتواننالد مالديريت بهتالری بالر فراينالدهای هیجالان       

 ايالن رواني و شناختي خود داشالته باشالند. کسالب و ادراک توانالايي در     

حوزه سبب مي شود که نوجوان، قدرت حالل مسالاله و کنتالرل رفتالاری     

ه بیشتری از خود بالروز داده و در نتیجاله پرخاشالگری کمتالری را تجربال     

 نمايند.

يافته دوم پژوهش حاضر نشالان داد کاله آمالوزش خودمتمايزسالازی بالر      

سازی شده تأثیر ای نوجوانان طالق با اختالل رفتار برونياجتناب تجربه
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ر دارد. بدين صورت که اين مداخلاله توانسالته منجالر باله اجتنالاب      معنادا 

کارخاناله و   ای اين نوجوانان شود. يافته حاضر بالا نتالايج پالژوهش   تجربه

( مبني بالر تالاثیر آمالوزش مبتنالي بالر خودمتمايزسالازی بالر        22همكاران )

اثربخشالي  ( مبنالي بالر   26حیالدری و حبالي )  ورزی زنان؛ بالا يافتاله   جرات

شالالناختي و سالالازگاری  ر پريشالالاني روانآمالالوزش خودمتمايزسالالازی بالال  

( مبنالي بالر نقالش    24ترخالان ) ؛ بالا گزارشالات   اجتماعي نوجوانان طالالق 

  شالالالناختيبهزيسالالالتي رواندر  بینالالالي خودمتمايزسالالالازی شالالالناختيپالالالیش

( مبنالالي بالالر نقالالش مالالوثر  29؛ و بالالا يافتالاله کالالیم و همكالالاران ) دانشالالجويان

تبیین  در خودمتمايزسازی در بروز سالمت رواني و هیجاني همسو بود.

يافته حاضر مبني بالر اثربخشالي آمالوزش خودمتمايزسالازی بالر اجتنالاب       

سالازی شالده بايالد بیالان     ای نوجوانان طالق با اختالل رفتار برونالي تجربه

ديگالران و همچنالین    تالأثیر  تحالت  آسالاني  باله  تمايزيافتاله  نمود که افالراد 

 نشالان  را آسالیب  نشالانه  و گیرندنمي قرار های شناختي و روانيپردازش

بر اين اساس آموزش خودمتمايزسازی با ايجاد فراينالد   .(29ند )دهنمي

شالالود تالالا نوجوانالالان طالالالق بالالا اخالالتالل رفتالالار   تمايزيالالافتگي سالالبب مالالي 

زا هماننالد طالالق   سازی شده تحالت تالاثیر عوامالل بیرونالي آسالیب     بروني

والدين قرار نگرفته و از طرفي رفتار و افكار اجتنالابي کمتالری را نیالز از    

 ای آنالالان کاسالالته شالالود.نتیجالاله از اجتنالالاب تجربالاله خالالود نشالالان داده و در

 در خويشالتن  تفكیالک  میالزان  انالد داده نشالان  بسیاری تحقیقات همچنین

 ايالن  (.22) است هاخانواده ساير از ترپايین مراتب به طالق هایخانواده

بهبالالود  در خودمتمايزسالالازی و نقالالش آمالالوزش اهمیالالت بیالالانگر موضالالوع

کاله بالا بكالارگیری آمالوزش      شالناختي و هیجالاني اسالت   های روانمولفه

زای خودمتمايزسازی، تفكر، شناخت و هیجان خود را از فرايند آسیب

شود نوجوانالان طالالق بالا    متارکه والدين جدا سازند. اين روند سبب مي

زای خالود را کالاهش   سازی شده رفتارهالای آسالیب  اختالل رفتار بروني

الالالدين داده و از ايالالن طريالالق از مواجهالاله بالالا افكالالار مربالالوط بالاله طالالالق و  

نهراسیده و از اجتناب شناختي و رفتاری آنان نیز کاسته شود. عالوه بالر  

 میالزان  افالزايش  خودمتمايزسالازی،  تالوان بیالان نمالود کاله هالدف     اين مي

بهبود فراينالدهای هیجالاني    نتیجه در و زندگي تغییرات با فرد سازگاری

 (. خودمتمايزسالالازی26اسالالت ) شالالناختي افالالرادو افالالزايش سالالالمت روان

 احساسالي  و عقلالي  فرآينالد  بالین  قادرند چقدر افراد، که است آن بیانگر

 بالرای  فالرد  توانالايي  درجاله  ديگالر  عبالارت  به. شوند قائل تفكیک خود،

 خويشتن تفكیک میزان بیانگر احساسات، از خودکار تبعیت از اجتناب

بر اين اساس آمالوزش خودمتمايزسالازی دقیقالاً بالر همالین فراينالد       . است

که فرايند شناختي و هیجاني و پالردازش   کندمتمرکز است و تالش مي

 حاصل از آنها تحت تالاثیر مطلالق احساسالات نباشالد. بنالابراين آمالوزش      

بالا  . کندرا ايجاد مي شناخت و احساسات میان توازن خودمتمايزسازی،

برقراری اين توازن در اثر آموزش خودمتمايزسازی نوجوانان طالالق بالا   

انند خود را از بستر احساسات توسازی شده بهتر مياختالل رفتار بروني

تواننالد  جدا کرده و با برقالراری تالوازن بالین شالناخت و احساسالات، مالي      

 ای کمتری را از خود بروز دهند.اجتناب رفتاری، هیجاني و تجربه

تحقیق باله نوجوانالان طالالق بالا اخالتالل رفتالار        محدود بودن دامنه

 گیالری از روش شهرستان شهرکرد؛ عالدم بهالره   سازی شدهبروني

گیری تصالادفي و عالدم مهالار متغیرهالای اثرگالذار محیطالي،       نمونه

ای نوجوانالان  خانوادگي و فردی بر پرخاشگری و اجتناب تجرباله 

هالالای از محالالدوديت سالالازی شالالدهطالالالق بالالا اخالالتالل رفتالالار برونالالي

شود برای افزايش قدرت پژوهش حاضر بود. بنابراين پیشنهاد مي

ي، ايالن پالژوهش در   پذيری نتايج، در سطح پیشنهاد پژوهشتعمیم

هالای متفالاوت،   هالا و منالاطق و جوامالع دارای فرهنال     ساير استان

ای، ديگر نوجوانان همانند نوجوانان دارای اخالتالل رفتالار مقابلاله   

گیالری  اختالل سلوک و ...، مهار عوامل ذکر شده و روش نموناله 

تصالالالادفي اجالالالرا شالالالود. بالالالا توجالالاله بالالاله اثربخشالالالي آمالالالوزش      

ای نوجوانالان  جتنالاب تجرباله  خودمتمايزسازی بر پرخاشالگری و ا 

سالازی شالده، در سالطح کالاربردی     طالق با اخالتالل رفتالار برونالي   

ای علمالي، آمالوزش   شالود بالا تهیاله برشالور و کتابچاله     پیشنهاد مالي 

های آمالوزش و پالرورش   خودمتمايزسازی به مشاوران آموزشگاه

ارائه داده شود تا آنها با بكارگیری محتوای اين مداخلاله، جهالت   

ای نوجوانان طالق با اختالل جتناب تجربهکاهش پرخاشگری و ا

 سازی شده گامي عملي برداشته باشند. رفتار بروني

 تشکر و قدردانی

مقالاله حاضالر برگرفتاله از رسالاله دوره دکتالرای تخصصالي سالحر بیالاتي         

بود. بدين وسالیله از   اشكفتكي در دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرکرد

آمالوزش و پالرورش شالهر     تمام نوجوانان حاضر در پژوهش و مسئولین

شهرکرد که همكاری کاملي جهت اجرای پژوهش داشالتند، قالدرداني   

 آيد.به عمل مي
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 Abstract 
Introduction: Divorce is a phenomenon which disturbs the mental and 

emotional health of the adolescents and it might lead to the emergence of 

externalized behaviors in them. therefore, the present study was conducted 

to investigate the effectiveness of training self-differentiation on the 

aggression and experiential avoidance in the adolescents engaged in divorce 

with externalized behavior. 

Methods: It was a quasi-experimental study with pretest, posttest, control 

group and two-month follow-up design. The statistical population of the 

present study included the students engaged in divorce with externalized 

behaviors who were studying in the first and second year high schools in 

academic year 2019-20 in the city of Shahrekord. 40 adolescents were 

selected through purposive sampling mehtod and they were randomly 

accommodated into experimental and control groups. The experimental 

group received ten ninety-minute intervention sessions of training self-

differentiation during two-and-a-half   months. After starting the 

intervention, 4 adolescents from the experimental and 3 from the control 

group quitted receiving the intervention. The applied questionnaires in this 

study included children and adolescents behavioral inventory, aggression 

questionnaire and acceptance and action questionnaire. The data from the 

study were analyzed through repeated measurement ANOVA by SPSS 

software version 23. 

Results: the resutls showed that training self-differentiation has significant 

effect on the aggression (0.59) and experiential avoidance (0.64) in the 

adolescents engaged in divorce with externalized behaviors (p<0.001). 

Conclusion: The findings of the present study revealed that training 

self-differentiation can be used as an efficient method to decrease 

aggression and experiential avoidance in the adolescents engaged in 

divorce wiht externalized divorce through employing techniques such 

as differentiating rational from irrational beliefs, equipping the 

members with special communicative skills and shouldering the 

responsibility. 
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