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یی، تثبیت رابطه پس از طالق با همسر سازگاری پس از طالق، فرایند جدایی از رابطه زناشویی، حل احساسات ناشی از گسستگی زناشو: چکیده

 و درمان متمرکز بر شفقت( ACT)قبلی و جدید و یا هر دو است. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 
(CFT) زمون و پیگیری با آآزمون، پسبا پیش آزمایشیطرح پژوهش حاضر نیمه . نفس و سازگاری پس از طالق زنان مطلقه بوددر تقویت عزت

 92زن( و گروه کنترل ) CFT (92زنACT (92  ،)گروه آزمایش  سهزن مطلقه در این پژوهش شرکت کردند و در  33گروه کنترل بود. تعداد 
ای دقیقه 19جلسه  5درمان متمرکز بر شفقت را هرکدام به مدت  CFTدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه  ACTگروه  گمارده شدند.زن( 

آزمون، ( در مراحل پیشFADS( و سازگاری پس از طالق )SEIنفس کوپر اسمیت )های عزتها با استفاده از مقیاسآزمودنی دریافت کردند.
موجب بهبود  CFTو درمان  ACTآزمون درمان پژوهش نشان داد که در مرحله پس آزمون و پیگیری مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایجپس

توان می ی پژوهش حاضرهاد. تأثیر هر دو رویکرد درمانی در مرحله پیگیری پایدار بود. بر اساس یافتهشنفس ز طالق و عزتسازگاری پس ا
گیری کرد که هم درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و هم درمان متمرکز بر شفقت عالوه بر ارتقا سطح سازگاری پس از طالق در زنان نتیجه

 نفس نیز شده است.مطلقه منجر به بهبود عزت
 نفسسازگاری پس از طالق، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان متمرکز بر شفقت، عزتکلیدی:  هایهواژ

 

 
Abstract: Post divorce adjustments is a process of separation from the marital relationships, solving emotions caused 
by marital dissociation, consolidation of relations with previous and new wife or both of them after divorce. The 
present research aimed to compare the impact  of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Compassion 
Focused Therapy (CFT) on strengthening the divorced womens’ self-esteem and post-divorce adjustment. The study 
was of a quasi-experimental type with pre-test, post-test and control group. 36 women were randomly assigned to 
experimental groups: Acceptance and Commitment Therapy group (ACT), Compassion Focused Therapy group 
(CFT) and control group. Two experimental groups (ACT & CFT) received 8 weekly 90 minutes’ sessions of ACT 
and CFT. They were assessed by utilizing Cooper-Smith Self-esteem Inventory (SEI) and Fisher Post-Divorce 
Adjustment Scale (FADS) in pre test, post test and follow up phase. Post test result showed a significant 
improvement in the womens’ post-divorce adjustment and self-esteem in the ACT and CFT groups. The impact of 
both therapeutic approaches in the follow-up phase was sustained. Based on the findings, it can be concluded that 
both Acceptance and Commitment Therapy and Compassion Focused Therapy, could not only promote the level of 
post-divorce adjustment in divorced women but also resulted in their improved self-esteem.  
Keywords: post-divorce adjustment, Acceptance and Commitment Therapy, Compassion Focused Therapy, self-esteem 
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 مقدمه
ترین بخش ساختار بنیادی یختگیگسازهمعامل  9طالق

های عمده زندگی جامعه، یعنی خانواده و یکی از فقدان

رین تطالق بعد از مرگ همسر، نیازمند بیش .خانوادگی است

مجدد در افراد مبتالست )باللی،  2تغییر برای سازگاری

(. جدایی و طالق برای تمام 9319زاده، اعتمادی و فاتحی

شود و ممکن اعضای خانواده استرس بزرگی محسوب می

و بلندمدت  مدتکوتاههای سازگاری است منجر به واکنش

فردی طالق و سازگاری  تأثیراتممکن است  اگرچهشود. 

آن در برخی ایجاد ناتوانی نکند، ولی برای بسیاری از پس از 

افراد استرس زیادی به همراه دارد )میرزازاده، احمدی و 

طالق، سازگاری  افزون بر آن، تجربه (.9319زاده، فاتحی

، یشناختروانرا در تمام ابعاد ) هاآنزوجین و فرزندان 

 دهد وقرار می تأثیرجسمانی، اجتماعی و هیجانی( تحت 

باعث کاهش عملکرد و ناکارآمدی اعضای خانواده پس از 

تحقیقات نشان  روینازا(. 2995د )گارنر، شوطالق می

دهد که طالق اثرات روانی پایدار در بزرگسالی فرزندان می

افت  های طالقروانی زوجین در خانوادهداشته و سالمت 

. (9315زاده، کند )صادقی، هاشمی و فالحمعناداری پیدا می

های اخیر این معضل اجتماعی در کشور ما روند رو در سال

به رشدی داشته است؛ ایران رتبه چهارم طالق را در جهان 

به خود اختصاص داده است که زنگ خطری برای جامعه و 

یزدی، مشهدی، شود )حسینیها محسوب میخانواده

از  شدهارائههای بر اساس آمار(. 9315کیمیایی و عاصمی، 

نخست سال  ماههششسازمان ثبت احوال کشور در سوی 

واقعه طالق روی داده است که هر  593هزار و  91 ،9315

واقعه طالق به ثبت  95مورد و هر ساعت  533شبانه روز 

درصد  55ها در سال اول و درصد از طالق 95رسیده است. 

دهد و ها در پنج سال اول زندگی مشترک رخ میاز طالق

ازدواج یک مورد به طالق  5/5از هر  متوسط طوربه

 باهمسال  9/5متوسط افراد طالق گرفته  طوربهانجامد. می

درصد افزایش  9/5ها اند و کل طالقزندگی مشترک داشته

 39سال و زنان  35داشته است. میانگین سن طالق مردان 

 ؛(9315سال بوده است )پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، 

ه آمارهای موجود تعداد زیادی از افراد بنابراین، با توجه ب

                                                           
1. divorce 

2. adaptation 

ای از این افراد با مطلقه ازدواج مجدد نخواهند داشت و عده

ای توانند سازگار شوند و عدهپس از آن می مسائلطالق و 

 عنوان ، سازگاری پس از طالق بهروینازاتوانند. هم نمی

فرآیند تطابق با تغییرات زندگی حاصل از طالق و «

تعریف شده  «آنهیجانی متعاقب  یشناخترواندستاوردهای 

است. این تعریف شامل هر دو شاخص مثبت سازگاری و 

و همکاران،  دهزامنفی عدم سازگاری با طالق است )میرزا

دهد که در این رابطه نشان می شدهانجاممطالعات (. 9319

که  دنعوامل زیادی با سازگاری پس از طالق رابطه دار

ل را در دو دسته عوامل غیرقابل تغییر که توان این عواممی

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

دارا  اند از:کلی این عوامل عبارت طوربه .اند، جای دادحاصال

فرد  3بودن اعتماد اجتماعی، امنیت مالی، سبک دلبستگی

مطلقه، سالمت روانی، نگرش مذهبی افراد، جنسیت، سن، 

ها، مدت جدایی، مدت ازدواج، آغازگر بودن د و سن بچهتعدا

برای طالق، بخشودگی و رابطه مثبت با همسر قبلی، سالمت 

ترین شایع، افزون بر آن جسمانی و نگرش مطلوب به طالق.

های ارزیابی سازگاری پس از طالق از طریق شاخص

طالق مانند افسردگی، اختالالت هیجانی، بیماری  5ناسازگاری

نی، اضطراب، تنهایی، احساس شکست شخصی، طرد یا روا

(. با این وجود، تمرکز 2995است )کو و کیم،  5بحران هویت

پذیر است. سازگاری بر سازگاری مثبت با طالق نیز امکان

های جسمی یا بیماری و نشانه عالئمرهایی از  :مثبت شامل

ی های محوله در زندگروانی، توانایی انجام وظایف و مسئولیت

وری از روزانه در خانه، میان فامیل و بستگان، محل کار، بهره

که با وضعیت  یطوربهاوقات فراغت و رشد استقالل فردی 

یا همسر سابق گره نخورده باشد. عالوه بر این،  تأهل

. های منفی نیستسازگاری مثبت محدود به فقدان نشانه

ر که بیانگ نیز باشد بلکه ممکن است شامل تغییر مثبت

ان کنار آمدن با آرامش روانی، شادی، زندگی رضایتمند و تو

(. عالوه بر آن، 2995چنگ و پیفایفر، )الیی مشکالت است

شاخص  عنوانبهپایین را  3نفسعزت های متعددیپژوهش

اند؛ همچنین دلبستگی ناسازگاری پس از طالق بررسی کرده

به همسر سابق و عدم رهایی از رابطه قبلی که شامل 

                                                           
3. attachment style 

4. inconsistency indicators 

5. identity crisis 

6. self-esteem 
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درگیری ذهنی با خاطرات زندگی با همسر سابق است نیز با 

های زیادی مرتبط است )المال، ها و ناسازگاریپریشانی

 (.2995ایفر، چنگ و پیف؛ الیی2995فیگویردو و باستوز، 

پس از طالق  نفسعزت، احساس ارزشمندی یا همان رونیازا

 زنانی که خصوصبهد؛ شوبه دالیل مختلف دچار آسیب می

اند خود را شخصی نابسنده و فاقد توان کافی متارکه کرده

اند که زنان دانند. تحقیقات نشان دادهبرای ازدواج مجدد می

نقطه پایانی بر یک فرایند طوالنی  عنوانبهبیشتر طالق را 

و خرد شدن  9کنند و احساس حقارتمدت قلمداد می

ق هایی است که زنان بعد از طالپیامد ازجملهشخصیت 

آبادی و ، قنبری هاشمینوروز انیغفورکنند )تجربه می

 (.9312آبادی، حسن

دهند که برای تغییر و افزون بر آن، مطالعات نشان می

، رفتهازدستکاهش پیامدهای سوء پس از طالق مانند اعتماد 

های درمانی روش ،و ناسازگاری شدهبیتخر نفسعزت

که در آن تبادالت  یدرمانگروه ازجملهمختلفی وجود دارد 

در  مؤثرای وسیله عنوانبهصورت گرفته میان اعضای گروه 

شود ایجاد این تغییر و تحول و حمایت در نظر گرفته می

؛ غفوریان نوروزی و همکاران، 9319)الشریف و همکاران، 

 ازجمله (ACT) 2تعهد و پذیرش بر مبتنی درمان(. 9312

 اختالالت و مشکالت حل در مؤثر و جدید هایدرمان

 یا پذیرش (9 شامل: آن زیربنایی اصول .است یشناختروان

 بدون کننده آشفته رویدادهای دیگر یا درد تجربه به تمایل

 با توأم تعهد یا ارزش بر مبتنی ( عمل2 و هاآن مهار به اقدام

 از پیش شخصی دارمعنی اهداف عنوانبه عمل به تمایل

با تمرکز  ACT، درمان رونیازا است. ناخواسته تجارب حذف

بر شرایط موجود و مسیرهای پیش رو به سمت پذیرش و 

های ناشی از طالق بسیار مناسب رشد شخصی در بحران

پذیرش  در وضعیت فرد یجادشدهابا توجه به شرایط  است و

آید تا فرد طالق گرفته به احساسی برای به وجود می جیتدربه

ظ اجتماعی، جنسی و یک فرد مناسب از لحا عنوانبهخودش 

شغلی دست بیابد؛ در این مرحله احساس آمادگی برای 

آید و گذاری در یک رابطه پایدار دیگر به وجود میسرمایه

توانایی پذیرش دیگران و پذیرفته شدن توسط دیگران، 

احساس خشم نسبت به همسر سابق  کهیوقتشود. حاصل می

                                                           
1. inferiority feeling 

2. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 

دهد، دان( میجای خود را به درک و همکاری )در مورد فرزن

ای است که فرد گذشته را پشت این پذیرش نشانگر مرحله 

های آینده قرار گذارد و خود را در معرض فرصتسر می

 (.2993دهد )کشدان و سیاروچی، می

جو در مسیر عمل ، هدایت درمانACTدر روش درمانی 

بخش  وی،توسط  اظهارشدههای متعهد در رابطه با ارزش

برای  شدهینتدونی است. صورت جلسات درمامهمی از روان

های درمانی، تمرین و تکالیفی تولید عمل متعهد شامل کار

و  «تغییر رفتار» مدتکوتاهاست که به اهداف بلندمدت و 

های تغییر رفتاری مرتبط هستند. تالش «سازگاری با شرایط»

های روش درمانی شده و از طریق فرآیند منجر به موانع روانی

ACTبه این موانع رسیدگی  «3گسلش»و  «پذیرش»عنی ، ی

بر دیدگاه روش درمانی بنا(. 2993شود )دایموند و روچ، می

ACTنسبت به  5رود که داشتن حس شفقت، توقع می

همبستگی داشته باشد.  «خود»دیگران، با حس شفقت برای 

شفقت خود شامل گسترش و بسط محبت، عشق و درک فرد 

(. نف 2991)نف،  خودش است هاینسبت به درد و رنج

که شفقت خود شامل آگاهی و بازشناسی از این  مشخص کرد

مساله است که درد و رنج بخشی طبیعی از وضعیت بشر 

نتایج حاصل از این مطالعات حاکی از این  (.2993است )نف، 

با  توأماست که رفتار نامهربانانه و عدم شفقت خود، رفتاری 

دیگران را نیز در پی خواهد  نامهربانی و شفقت نسبت به

(. در مقابل این مساله نیز اثبات شده است 2991داشت )نف، 

با مهربانی و  توأمکه رفتار مهربانانه و شفقت خود، رفتاری 

شفقت نسبت به دیگران را به دنبال دارد. در حقیقت نف و 

ی باالتری نشان دادند که افرادی که رتبه (2992) برتواس

های دارند، در روابطشان نیز رفتار شفقت خود ازنظر

 و نف یارانلدهند. بعد از آن نیز تری از خود نشان میمثبت

که شفقت خود احتمال  دست یافتندبه این نتیجه  (2993)

سازگاری به هنگام طالق و جدایی عاطفی را افزایش داده و 

و صحت را که منجر به آشفتگی  یریاعتمادپذاحساسات 

شوند را می 5ح باالتری از بهزیستی عاطفیتر و سطعاطفی کم

 .بخشدهم ارتقا می

                                                           
3. defusion 

4. compassion 

5. emotional well-being 
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 سه ایسازه عنوانبه شفقتی را-خود (2991) نف

کردن  قضاوت مقابل در 9خود با مهربانی شامل ایمؤلفه

 در 5ذهن آگاهی و 5انزوا مقابل در 3انسانی ، اشتراکات2خود

 این ترکیب است. کرده تعریف 3افراطی همانندسازی مقابل

 خود به که است فردی یمشخصه مرتبط، یمؤلفه سه

( به استفاده از این 2991گیلبرت ) روینازاورزد. می شفقت

درمان » یتدرنهاسازه در فضای جلسات درمان اقدام کرد و 

را مطرح کرد. اصول پایه در « (CFT) 9متمرکز بر شفقت

کند که افکار، عوامل، به این موضوع اشاره می CFTدرمان 

بخش بیرونی باید درونی شوند و اویر و رفتارهای تسکینتص

گونه که نسبت به عوامل در این صورت، ذهن انسان همان

دهد، در مواجهه با این درونیات نیز نشان میبیرونی واکنش 

 ،CFT درمان افزون بر آن، در (.2995شود )گیلبرت، آرام 

 نکرده باجتنا خود دردناک احساسات از که آموزندمی افراد

 تجربه اول، در گام توانندمی بنابراین نکنند، سرکوب را هانآ و

باشند  داشته شفقت احساس آن به نسبت و بشناسند را خود

تن  بر شفقتی-خود هایتمرین (. در2999)ایرونز و الد، 

 تأکید آگاهی ذهن آرامی، شفقت به خود و ذهن ،5آرامی

 کاهش د،فر ذهن آرامش در بسزایی نقش که شودمی

داشت )گیلبرت،  خواهد منفی خود آیند افکار و استرس

افزون بر آن، شفقت به خود  (.2993 گریمر، و ؛ نف2995

ی احساسات سخت است مستلزم پذیرش فعال و صبورانه

ی جسمانعموما از طریق احساسات (. افراد 2995)هایس، 

از وجود احساسات  «1مبارزه، پرواز یا یخ زدن»های واکنش

سازی سیستم عصبی دلسوزانه شوند؛ این فعالت آگاه میسخ

هاست که با یی از رویداد)که برای اکثریت افراد زنجیرها

و افزایش ضربان قلب، گرفتگی  آغازشدهافزایش در تنفس 

عضالت و غیره را به دنبال خواهد داشت( به این معناست که 

 مثالبدن در حال واکنش نشان دادن به یک تهدید است )

یک محرک آزارنده یا رویداد ناخوشایند مثل طالق و جدایی 

                                                           
1. self-kindness 

2. self-judgment 

3. common humanity 

4. isolation 

5. mindfulness 

6. over-identified 

7. Compassion-Focused Therapy (CFT( 

8. relaxation  

9. fight, flight, or freeze 

در برابر آن یا  و حال خود را برای مقاومت و دفاع عاطفی(

 (.2999گی، کند )نف و مکیاده میاجتناب از آن آم

اند که در ی طالق در ایران نشان دادهها دربارهبررسی

رد وطبقات متوسط و پایین اجتماع پس از طالق با زنان برخ

از  خارجهای پژوهش و شودتری نسبت به مردان میسخت

 یشناختروان ازنظرنیز نشان دادند که پیامدهای طالق  کشور

در سن پایین رخ  هاآناست و بیشتر  زاترآسیببرای زنان 

توان نتیجه گرفت زنانی که گسسته دهند؛ بنابراین میمی

ی، کنند دچار پریشانشان را تجربه میشدن خانواده

افسردگی، اضطراب، تنهایی، عدم کنترل، بدبینی و عدم 

پایین و روابط  نفسعزتاعتماد، مشکالت رفتاری و عاطفی، 

های تا سال هااینشوند و اثر اکثر بین فردی محدودتر می

منظور ضرورت منطقی انجام  بدین .طوالنی باقی است

شود احساس می بپردازدپژوهشی که به بررسی این مسائل 

. بنابراین هدف پژوهش (9312نوروزی و همکاران،  غفوریان)

حاضر تعیین و مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و 

( بر CFT( و درمان متمرکز بر شفقت )ACTتعهد )

 نفس زنان مطلقه است.سازگاری پس از طالق و عزت
 

 روش

 ، نمونه و روش اجرای پژوهشجامعه آماری

با طرح  نیمه آزمایشیروش پژوهش حاضر از نوع 

جامعه ( است. PPF) 99و دوره پیگیری آزمونپس، آزمونپیش

بازه  ای بودند که دراین پژوهش زنان مطلقه آماریجامعه 

به مرکز خدمات  9315زمانی فروردین ماه تا شهریور ماه 

در این  .مراجعه کرده بودندمشاوره یارستان در شهر اصفهان 

به این  ؛استفاده شد 99هدفمندگیری تحقیق از روش نمونه

جعه زنان مطلقه به مرکز صورت که در ابتدا پس از مرا

مصاحبه بالینی در نخستین جلسه مشاوره مشاوره، 

ت ــدر همان جلسه نخسو شد انجام  یافتهساختار

  هایهــشنامــپرسه بکننــدگان شرکتتا  دــت شــدرخواس

 

 

 

 

 

10. Pre-Posttest, and Follow-Up Design (PPF) 

11. purposive sampling 

__________________________                                                    
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 (FADS)2و سازگاری پس از طالق فیشر( SEI)9نفسعزت 

 933 از بین س از طی مراحل اولیه ارزیابیکه پ ؛پاسخ دهند

و  نفسعزت در نمره را که کمترین میانگین کنندهمراجعه

 صورتبهنفر انتخاب و  33کسب کرده بودند؛ سازگاری 

 CFTزن(، آزمایش  92) ACTتصادفی به سه گروه آزمایش 

هر دو گروه  شدند. گماردهزن(  92) کنترلزن( و  92)

 آموزش در معرض ایدقیقه 19جلسه  5 مدت به یشیآزما

گونه )گروه سوم( هیچ کنترلو برای گروه قرار گرفتند 

)گروه  کنندهشرکت زنان مطلقهای صورت نگرفت. مداخله

 با پژوهش این ( درکنترلو گروه  CFTو  ACTآزمایش 

بودند.  91/3 استانداردسال و انحراف  95/33 سنی میانگین

 ACTهای آزمایشی در گروه شدهانجامت محتوای مداخال

( 2995/9315، کاپالنو  ، استوارت، مارتل؛ دال2995)هیز، 

 .است شده ارائه 9در جدول ( 2995)گیلبرت،  CFTو گروه 

 

 9جدول  

 )CFT(و  )ACT( هایدرمانی گروه جلسات محتوای
 (CFT)درمان متمرکز بر شفقت  (ACTدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ) جلسه

 موضوع با افراد نمودن آشنا درمانی، رابطه برقراری جلسه اول

 .درمانی قرارداد بستن و پرسشنامه به پاسخ پژوهش،

 کلی اصول با آشنایی جلسات، ساختار بر مروری بندی،گروه اولیه، ارتباط برقراری

 و یفتوص آزار عاطفی، میزان ارزیابی خود؛ برای تأسف با شفقت تمایز و CFT درمان

-خود آموزش سازیمفهوم و آن هاینشانه با مرتبط عوامل و آزار عاطفی تبیین

 شفقتی.

 تأثیر میزان ارزیابی و درمانی هایروش بررسی و کشف جلسه دوم

 با هادرمان بودن اثر کم و موقتی مورد در بحث ،هاآن

 .تکلیف ارائه و بازخورد دریافت تمثیل، از استفاده

 هایسیستم با آشنایی تنفس، و بدنی وارسی تمرین با همراه آگاهی ذهن آموزش

 افراد کهینا فهم و درک آموزش برای همدلی؛ آموزش شفقت، بر مبتنی مغزی

 خانگی تکالیف کنند و دنبال همدالنه نگرش با را امور که کنند احساس

 کنترل ناکارآمد راهبردهای تشخیص برای مراجع به کمک جلسه سوم

 شخصی وقایع پذیرش ،هاآن بیهودگی به بردن پی و

 تمثیل، از استفاده با هاآن با کشمکش بدون دردناک

 .تکلیف ارائه و بازخورد دریافت

 احساس پرورش دیگران، به نسبت شفقت دارای شفقت، افراد خصوصیات با آشنایی

 مشکالتی و نقایص نیز دیگران اینکه درک و پرورش خود، به نسبت مهربانی و گرمی

و شرم،  گرانهخود تخریب احساسات مقابل در انسانی( اشتراکات حس )پرورش نددار

 خانگی تکلیف ارائه همدردی؛ و آموزش

 از آگاهی و دردناک تجارب از اجتناب مورد در توضیح جلسه چهارم

 زبان مفاهیم تغییر پذیرش، هایگام آموزش آن، پیامدهای

 و بازخورد افتدری آرامی، تن آموزش تمثیل، از استفاده با

 .تکلیف ارائه

 خود شخصیت بررسی خودشناسی و به هاآزمودنی ترغیب قبل، جلسه تمرین مرور

 و شناسایی آموزشی، مباحث به با توجه «غیر شفقت»یا  «دارای شفقت»فرد  عنوانبه

 همدردی و همدلی شفقتی،-خود )ارزش «مشفقانه ذهنپرورش » هایتمرین کاربرد

 تکالیف وبخشایش  فیزیوتراپ(، آموزش استعاره آموزش ران،دیگ و خود به نسبت

 خانگی

 جلسه پنجم

 

 

 

 

 ارتباط بیان منظوربه بعدیسه رفتاری مدل معرفی

 و یشناختروان کارکردهای احساسات، /رفتار مشترک

 رفتار تغییر برای تالش مورد در بحث و مشاهدهقابل رفتار

 .کلیفت ارائه و بازخورد دریافت آن، اساس بر

 «شفقتانه ذهن پرورش هایتمرین» کاربرد و آشنایی قبل، جلسه تمرین مرور

 بردباری(، آموزش آموزش و آنفلوانزا استعاره آموزش قضاوت، بدون پذیرش )بخشش،

 با برانگیزچالش و سخت شرایط تحمل و رو پیش تغییرات پذیرش مسائل؛ پذیرش

 تکالیف و مختلف هایچالش با افراد شدنمواجه و زندگی روند بودن متغیر به توجه

 خانگی

 عنوانبه خویشتن مشاهده زمینه، و نقش مفاهیم توضیح جلسه ششم

 تمثیل، از استفاده با خود با تماس برقراری و بستر یک

 هاییحس از جدایی و مختلف حسی هایدریافت از آگاهی

 ارائه و بازخورد دریافت .هستند ذهنی محتوای جزء که

 .تکلیف

 و هاسبک آموزش شفقتانه، تصاویر ایجاد عملی تمرین قبل، جلسه تمرین رورم

 پیوسته( شفقت و مقطعی شفقت عملی، شفقت کالمی، شفقت) شفقت ابراز هایروش

 دوستان، همسر، فرزندان، والدین، برای و روزمره زندگی در هاروش این کارگیریبه و

 خانگی تکالیف متعالی و و ندارزشم احساسات رشد آشنایان، آموزش و معلمان

 توانمند و تغییر برای انگیزه ایجاد ها،ارزش مفهوم توضیح جلسه هفتم

 دریافت ،تمرکز تمرین بهتر، زندگی برای مراجع نمودن

 .تکلیف ارائه و بازخورد

 آموزش دیگران، و خود برای مشفقانه هاینامه نوشتن آموزش قبل، جلسه تمرین مرور

 در فرد عملکرد و شفقت بر مبتنی واقعی هایموقعیت روزانه شتیاددا و ثبت» روش

 .«موقعیت آن

 مطابق رفتاری هایطرح شناسایی عمل، به تعهد آموزش جلسه هشتم

 بندیجمع ،هاآن به عمل برای تعهد ایجاد و هاباارزش

 .آزمونپس اجرای جلسات،

 برای گذشته جلسات در دهشارائه هایمهارت تمرین و مرور ها؛مهارت تمرین و آموزش

 خود زندگی متفاوت شرایط با مختلف هایروش به بتوانند تا هاآزمودنی به کمک

 روش این کارگیریبه و حفظ برای راهکارهایی ارائه و بندیکنند و نهایتاً جمع مقابله

 .روزمره زندگی در درمانی

                                                           
1. Self Esteam Inventory (SEI) 

2. Fisher Divorce Adjustment Scale (FADS) 
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 ابزار سنجش

پرسشنامه  .(SEIکوپر اسمیت ) نفسعزتمقیاس 

ماده است که  55شامل  (SEI) کوپر اسمیت نفسعزت

و  کندمیفرد را توصیف  هایواکنشاحساسات، عقاید یا 

در دو خانه )به من  گذاریعالمتآزمودنی باید با این مواد با 

پاسخ دهد. ( شبیه است )بلی(( یا )به من شبیه نیست )خیر(

 23 از: مقیاس عمومی اندعبارت هامقیاسمواد هر یک از زیر

ماده،  5ماده، مقیاس خانوادگی  5ماده، مقیاس اجتماعی 

 .ماده 5ماده و مقیاس دروغ  5مقیاس تحصیلی یا شغلی 

کلی، امکان مشخص  نمره چنینهمو  هامقیاسنمرات زیر

را که در آن افراد واجد تصویر مثبتی از خود  ایزمینهکردن 

 تاس بدیهی (.9139 )کوپر اسمیت،سازد میهستند، فراهم 

 آن حداکثر و صفر بگیرد تواندمی فرد یک که ایهنمر حداقل

 کسب بیشتری نمره آزمون این در که افرادی .است 59

از  و خارجدر ایران  هابررسی دارند. باالتری نفسعزت کنند،

قابل  2و روایی 9پایاییایران بیانگر آن است که این آزمون از 

 در. (9319، استانیو د آشتیانی)فتحی قبولی برخوردار است

( 9315به نقل از فقیهی و کجباف،  ؛9359) پورفرجی تحقیق

 که بود 52/9 برابر 3کرونباخ آلفای روش با پایایی ضرایب

حاضر  تحقیق در است. قبولقابل ضریبی سنجیروان ازلحاظ

 به دست آمد. 51/9برای نمره کل کرونباخ  آلفای ضریب

در  5فیشر .(FADS) سازگاری پس از طالق مقیاس

مقیاس سازگاری طالق را ساخت و چندین بار در  9193سال 

قرار گرفت )فیشر و  یدنظرتجدهای مختلف مورد زمان

است  سؤال 999(. این مقیاس متشکل از 2999بیرهاوس، 

 9به ترتیب از  5الی  9ای از که به روش لیکرت در دامنه

اال شوند. نمرات بگذاری می)هرگز( نمره 5)همیشه( تا 

سازگاری با طالق ضعیف و نمرات پایین  کنندهیانب

 3سازگاری باال با طالق است. این مقیاس  کنندهیانب

 5خودارزشی احساس-9 :زیرمقیاس دارد که عبارت هستند

 اعتماد -5، 5سوگ -5، 9خشم -3، 3یی از رابطه قبلیرها -2

                                                           
1. reliability 

2. validity 

3. Cronbach’s alpha 

4. Fisher, B. 

5. feeling of self worth 

6. disentanglement from love relationship 

7. anger 

8. grief 

؛ 9119، 99)بوهلر 99اجتماعی مندیخودارزش -3و  1اجتماعی

سازندگان این مقیاس  (.9319، همکارانو  ل از باللیبه نق

و  15/9اخ برای نمره کل پایایی آن را به روش آلفای کرونب

اند گزارش کرده 15/9تا  59/9های آن بین مقیاسبرای زیر

مهر، افشاری در پژوهش خجسته (.2999)فیشر و بیرهاوس، 

باخ ها با روش آلفای کرون( پایایی زیرمقیاس9319و رجبی )

برای  هانآگزارش شده است. همچنین  19/9تا  59/9بین 

پرسشنامه سالمت  سؤالی 25تعیین روایی این مقیاس از فرم 

استفاده  (RSEQ) روزنبرگ نفسعزتعمومی و پرسشنامه 

های سازگاری طالق کردند. ضریب همبستگی زیر مقیاس

و با  53/9تا  91/9فیشر با پرسشنامه سالمت عمومی بین 

محاسبه  55/9تا  53/9بین   روزنبرگ نفسعزتشنامه پرس

( که نشان از روایی سازه مقیاس سازگاری > p 999/9شد )

 طالق فیشر دارد.

 هایافته
میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای وابسته  2جدول 

 کنترلو گروه  ACT ،CFTپژوهش را در دو گروه آزمایش 

که  دهدیری نشان میو پیگ آزمونپس، آزمونپیشدر مراحل 

 به نسبت  CFTو ACT گروه هاینمره افزایش از حاکی

متغیرهای سازگاری پس از طالق و  در کنترل گروه

 و آزمونپس مرحله در نفسعزتآن و همچنین  هایمؤلفه

افزار ها از نرمتحلیل آماری داده منظوربه .است پیگیری

SPSS/23  گیریاندازهو روش تحلیل واریانس چند متغیره با 

( استفاده شد. قبل از اجرای MANOVA-RM) 93مکرر

(RM-MANOVA )آماری آن مورد بررسی  هایفرضپیش

 برقراری از حاکی 95شاپیرو ویلک آزمون نتیجهقرار گرفت. 

 نیز 95لوین نتیجه آزمون و هانمره طبیعی توزیع شرط

متغیرهای  در هاواریانس همسانی شرط برقراری دهندهنشان

هایش و مقیاسزیرش )سازگاری پس از طالق و پژوه

 .( استنفسعزت

 9. social trust 

10. social self worth 

11. Buehler, C. 

12. Rosenberg Self-Esteem Questionnaire (RSEQ) 

13. repeated measures analysis of variance 

14. Shapiro-Wilk test of normality 

15. Levene’s test 

__________________________                                                     
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 2جدول 

و پیگیری  آزمونپس، آزمونپیش در سه مرحله کنترلو گروه  CFTدرمان ، ACTدرمان های خالصه نتایج شاخص توصیفی نمرات گروه
(33 n=) 

 آزمون شاپیرو پیگیری آزمونپس آزمونپیش 

 ویلک

 آزمون لوین

 معناداری آماره معناداری آماره M SD M SD M SD گروه متغیر

احساس 

 خودارزشی

ACT 53/91 55/2 59/53 23/3 51/53 95/3 51/9 95/9 99/9 55/9 
CFT 59/59 39/5 55/53 21/5 99/53 25/5 12/9 21/9 33/9 99/9 

 92/9 33/9 25/9 19/9 35/3 39/91 33/3 55/91 29/3 59/91 کنترل

رهایی از رابطه 

 قبلی

ACT 95/95 92/9 55/52 95/9 99/52 99/9 15/9 39/9 59/9 53/9 
CFT 19/95 25/5 95/52 55/5 59/52 53/5 19/9 22/9 55/9 53/9 

 33/9 53/9 999/9 91/9 35/3 53/95 39/3 59/95 55/3 33/95 کنترل

 ACT 59/53 53/2 95/59 53/2 29/59 39/2 51/9 95/9 92/2 99/9 خشم
CFT 95/53 93/2 33/51 52/2 95/51 53/2 19/9 91/9 59/3 91/9 

 99/9 53/3 39/9 12/9 93/2 19/53 95/2 51/53 93/2 53/53 کنترل

 ACT 19/35 59/9 55/59 19/9 95/59 15/9 15/9 95/9 35/9 52/9 سوگ
CFT 95/35 39/9 19/59 39/9 92/59 29/9 13/9 53/9 91/9 15/9 

 13/9 99/9 53/9 13/9 35/9 99/35 99/9 95/35 33/9 33/35 کنترل

 ACT 95/35 55/3 25/59 12/2 33/59 15/2 19/9 93/9 93/9 55/9 اجتماعی اعتماد
CFT 33/35 22/2 33/59 12/9 95/59 55/9 19/9 35/9 59/9 99/9 

 99/9 53/9 25/9 12/9 52/9 51/35 55/9 55/35 59/9 59/35 کنترل

 مندیخودارزش

 اجتماعی

ACT 19/33 39/9 95/35 55/9 55/35 53/9 51/9 95/9 15/2 99/9 
CFT 25/35 99/9 55/31 39/9 35/31 39/9 15/9 99/9 59/2 91/9 

 91/9 51/2 59/9 15/9 95/9 29/35 92/9 93/35 39/9 95/35 کنترل

کل  نمره

سازگاری پس از 

 طالق

ACT 93/359 29/99 59/393 52/99 35/393 33/99 59/9 99/9 92/9 55/9 
CFT 59/353 59/99 23/393 99/92 23/393 99/92 13/9 59/9 59/9 39/9 

 53/9 35/9 13/9 19/9 95/92 19/353 99/92 19/353 23/92 33/353 کنترل

 ACT 95/35 93/2 33/52 95/2 95/52 99/2 15/9 95/9 33/2 95/9 نفسعزت

CFT 55/35 19/9 53/52 99/9 15/52 99/9 51/9 93/9 53/2 99/9 

 99/9 39/2 99/9 19/9 93/9 29/35 93/9 29/35 95/9 93/35 کنترل

  

 اینکه به با توجهمشخص است،  3در جدول همانگونه که 

آزمون  برای کای مجذور مقدار معناداری تخمین سطح

 این از بنابراین است، 95/9 از کمتر 9کرویت ماچلی

ال نرمی مفروضه از آنجا که .است شده تخطّی فرضپیش

 س با ــواریان لــوتحلیزیهــتجها در داده چندمتغیری بودن

 

                                                           
1. Mauchly's sphericity test 

در بخش اثرات برای گزارش  نبودبرقرار گیری مکرر اندازه

؛ شداستفاده  2گیسر گرین هاوسگروهی از اصالح درون

 درون اثرات هایآزمون نتایج تفسیر برای ادامه بنابراین در

 .ستا شده استفاده آماره این از هاآزمودنی

                                                           
2. Greenhouse-Geisser 
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 3جدول 

درمان ، ACTدرمان آن در سه گروه  هایمؤلفهو  پس از طالق سازگاریو  نفسعزتهای لی برای متغیرخالصه نتایج آزمون کرویت موچ
CFT  کنترلگروه و (33 n=) 

 اصالح اپسیلون df P مقدار χ2 موخلی W گروه

رسگی -گرین هاوس فلت-هین  نکرانه پایی   

 59/9 53/9 59/9 999/9 2 39/995 92/9 احساس خود ارزشی

 59/9 55/9 52/9 999/9 2 29/95 95/9 رها شدن

 59/9 59/9 53/9 999/9 2 39/35 92/9 خشم

 59/9 55/9 55/9 999/9 2 19/55 95/9 سوگ

 59/9 99/9 35/9 999/9 2 39/25 53/9 اجتماعی اعتماد

 59/9 39/9 59/9 999/9 2 19/52 23/9 اجتماعی مندیخودارزش

نمره کل سازگاری پس از 

 طالق

59/9 93/29 2 999/9 39/9 93/9 59/9 

 59/9 31/9 33/9 999/9 2 35/23 53/9 نفسعزت

 

سطح معناداری تحلیل واریانس  5بر اساس نتایج جدول 

دهد که آموزش درمان گیری مکرر نشان میآزمون اندازه

ACT  و درمانCFT  ر و پیگیری د آزمونپسدر مرحله

 موردمطالعههای مقیاسزیرهای سازگاری پس از طالق و نمره

توان گفت که تفاوت معناداری بین بنابراین می؛ معنادار است

های های نمره کل سازگاری پس از طالق و نمرهمیانگین نمره

های احساس خودارزشی، رها شدن، خشم، سوگ، مقیاسزیر

و  زمونآپساجتماعی و خودارزشی اجتماعی در  اعتماد

پیگیری وجود دارد. همچنین تحلیل واریانس آزمون 

و درمان  ACTدهد که درمان گیری مکرر نشان میاندازه

CFT  نفسعزت و پیگیری در نمره آزمونپسدر مرحله 

توان گفت که تفاوت بنابراین می؛ معنادار است موردمطالعه

و  آزمونپسدر  نفسعزت معناداری بین میانگین نمره

 گیری وجود دارد.پی

 
 5جدول 

، ACTآن در سه گروه درمان  هایمؤلفهو سازگاری پس از طالق و  نفسعزتگیری گیری مکرر بر سه بار اندازهخالصه نتایج تحلیل اندازه 
 (=n 33و پیگیری ) آزمونپس، آزمونپیشسه مرحله در  کنترلو گروه  CFTدرمان 

 مجذوراتمجموع  منبع متغیر
SS 

df گین مجذوراتمیان 

MS 

F P اتا مجذور 
η2 

توان 

 آزمون

 12/9 39/9 992/9 51/9 35/252 2 93/535 اثر آموزش احساس خود ارزشی

 39/39 33 95/9253 خطا

 39/9 99/9 95/9 52/3 92/399 2 95/392 اثر آموزش رها شدن

 19/59 33 59/2199 خطا

 خشم

 

 

 15/9 59/9 999/9 59/99 33/953 2 39/393 اثر آموزش

 23/93 33 93/535 خطا
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 5ادامه جدول 

 55/39 33/299 2 99/595 اثر آموزش سوگ

 

999/9 

 

31/9 

 

99/9 

 52/5 33 23/952 خطا

 11/9 59/9 999/9 51/99 59/953 2 95/393 اثر آموزش اجتماعی اعتماد

 99/95 33 33/595 خطا

 مندیخودارزش

 اجتماعی

 99/9 55/9 999/9 99/91 55/931 2 19/295 اثر آموزش

 95/9 33 93/232 خطا

نمره کل سازگاری 

 پس از طالق

 35/5 39/9995 2 95/3555 اثر آموزش

 

92/9 

 

29/9 

 

99/9 

 95/595 33 95/93599 خطا

 11/9 53/9 999/9 59/95 39/999 2 32/235 اثر آموزش نفسعزت

 95/5 33 31/235 خطا

 

    

دهد که می نشان 9بنفرونی آزمون تعقیبی نتایج 5 جدول در

های آن مقیاسمره کل سازگاری پس از طالق و زیردر ن

 طوربه« هر دو گروه آزمایش از گروه کنترل»میانگین نمرات 

؛ همچنین در بهبود ( > 99/9pمعناداری بیشتر است )

 هر دو گروه آزمایش از گروه»نفس میانگین نمرات عزت

.( > 99/9p) تمعناداری بیشتر اس طوربه« کنترل
 

 5جدول 

در متغیرهای  کنترلو گروه  CFT، درمان ACTدرمان  آزمایشیهای نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای تعیین اثر مداخله گروه خالصه 
 (=n 33ری )و پیگی آزمونپس، آزمونپیشدر سه مرحله آن  هایمؤلفهو سازگاری پس از طالق و  نفسعزت

 CFTآموزش  -ACTآموزش  کنترل-CFTآموزش  کنترل – ACTآموزش   

 تفاوت میانگین گروه متغیر
(I-J) 

سطح 

 معناداری

 تفاوت میانگین
(I-J) 

سطح 

 معناداری

 تفاوت میانگین
(I-J) 

سطح 

 معناداری

احساس خود 

 ارزشی

ACT - - 99/9 99/9 *35/5- 999/9 

CFT 99/9 99/9 - - *29/5 999/9 

 - - 999/9 29/5* 999/9 35/5* کنترل

 ACT - - 95/9 31/9 *35/5- 999/9 رها شدن

CFT 95/9 31/9 - - *39/5 999/9 

 - - 999/9 39/5* 999/9 35/5* کنترل

 ACT - - 95/9 91/9 *39/5- 999/9 خشم

CFT 95/9 91/9 - - *29/5 999/9 

 - - 999/9 29/5* 999/9 39/5* کنترل

 ACT - - 99/9 93/9 *19/3- 999/9 سوگ

 اجتماعی اعتماد

 

ACT - - 91/9 99/9 *93/5- 999/9 

CFT 91/9 99/9 - - *93/5 999/9 

1. Bonferron's follow-up test 

 9/999  3/53*  -  -  9/93  9/99  CFT

 -  -  9/999  3/53*  9/999  3/19* کنترل 

__________________                                                     
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 5ادامه جدول 

 

 

 

 

 کنترل

 

*93/5 

 

 

999/9 

 

*93/5 

 

 

999/9 

 

 

- 

 

 

- 

دی منخودارزش

 اجتماعی

 - - 999/9 59/3* 999/9 51/3* کنترل

نمره کل سازگاری 

 پس از طالق

ACT - - 91/9 21/9 *19/92- 999/9 

CFT 91/9 92/9 - - *29/92 999/9 

 - - 999/9 29/92* 999/9 19/92* کنترل

 ACT - - 99/9 22/9 *93/3- 999/9 نفسعزت

CFT 99/9 22/9 - - *15/2 999/9 

 - - 999/9 15/2* 999/9 93/3* کنترل

*P <  99/9     

         

 بحث
تعیین و مقایسه اثربخشی درمان  حاضر پژوهش هدف

( و درمان متمرکز بر شفقت ACT) مبتنی بر پذیرش و تعهد

(CFT) ر زنان مطلقه د نفسپس از طالق و عزت بر سازگاری

گیری مکرر و شهر اصفهان بود. نتایج تحلیل واریانس اندازه

و درمان  ACTآزمون تعقیبی بنفرونی نشان داد که درمان 

CFT  بر بهبود سازگاری پس از طالق  کنترلنسبت به گروه

ارزشی، رهایی از رابطه قبلی، احساس خود) هایشمؤلفهو 

( و اجتماعی یمندارزشخشم، سوگ، اعتماد اجتماعی و خود 

این نتایج تنها با  اند.نفس اثربخش بودههمچنین بر عزت

( و با بخشی از 9315سوالری )های پژوهش نجفییافته

( همخوان است. نجفی 9315های فقیهی و کجباف )یافته

درمانی ( در پژوهش خود نشان داد که گروه9315سوالری )

ACT امی، باعث افزایش سازگاری پس از طالق، شادک

امیدواری و کاهش افسردگی و احساس تنهایی زنان مطلقه 

گروه آزمایشی، در مقایسه با گروه کنترل شده است که با 

قسمت اول پژوهش حاضر همسو است. همچنین فقیهی و 

( در مطالعه خود نشان دادند آموزش درمان 9315کجباف )

ACT نفس در گروه آزمایش شد. موجب بهبود عزت

ابه دیگر خارجی و داخلی در مورد همسو های مشپژوهش

حال نتایج پژوهش بودن یافت نشد. بااین یرهمسوغبودن و 

 CFTو هم درمان  ACTحاضر نشان داد که هم درمان 

شود. نفس و سازگاری پس از طالق میموجب بهبود عزت

 این مراجع به ACT رسد که درمانبه نظر می وجودینباا

 تجارب با روابط تغییر به اول لهوه در که دهدمی را امکان

پذیری و انعطاف افزایش و تجربی اجتناب کاهش شان،درونی

 در عمل دوم افزایش در وهله و دنبه سازگاری برس نهایتا

دهد )گیلبرت، می آموزش مراجع به را ارزشمند مسیرهای

 بخشیدن وسعت شامل درونی تجارب با روابط تغییر (.2995

 غیر رابطه یک تقویت بر عالوهبه است؛ درونی آگاهی وضوح و

 .(2991)نف،  شودمی تأکید تجارب با مشفقانه و قضاوتی

 با که )مفهومی خود شفقتی تقویت و افزون بر آن، اصالح

 احساساتش و افکار به نسبت مراجع اغلب که انتقاد و قضاوت

 محسوب درمان این مهم جنبه یک است( مخالف دارد،

 هایقضاوت و ترس پذیری،واکنش که ایگونهبه شود.می

 هاحالت این است شده داده نشان چراکه یابد؛ کاهش بیجا

 انگیزه دهند ومی افزایش را افراد بین تنش و ناراحتی

 آموزش، این هدف یتدرنها کنند.می فراهم را تجربی اجتناب

 طبیعی طوربه که گونههمان هاحس و احساسات افکار، تجربه

 این تحقق برای تواندمی مداخله چندین است. تد،افمی اتفاق

، پدنیولت-اورسیلو و سالترز، مر)رویاستفاده شود  هدف

2999.) 

 بینیپیش بهترین نشان دادند کهتحقیقات ، روینازا

 همسر به دلبستگی کاهش طالق از پس سازگاری هایکننده

 و دوستان از مطلقه فرد رضایت فرزندان، صمیمیت قبلی،

 تـاس قبلی رــهمس کــنزدی خویشاوندان با صمیمی روابط

 9/999  -3/51*  9/92  9/91  -  -  ACT

 9/999  3/59*  -  -  9/92  9/91  CFT
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؛ به نقل از دال و 9119، ؛ مور و لوآنبی9151، )تسچان 

 ( بیان2999) فیشر و بایرهاوس (.2995/9315همکاران، 

 همسر به نسبت اولیه احساسات ،نفرت و خصومت که نددکر

 همسر برای تأسف و گناه احساس آن از پس و است سابق

 که افرادی بیشتر برای .تفاوتیبی هم یتدرنها و قبلی

 در اما است؛ بارز احساس یک خشم ،اندشده جدا تازگیبه

 سازگاری کاهش در تواندمی خشم ماندگاری زمان، طول

 همسر بخشودگی و خشم وفصلحل و باشد مؤثر مطلقه افراد

افزون بر آن  است. طالق با سازگاری افزایش عوامل از یکی

 روی بر خشم، مدیریت از فرد آگاهیو  آگاهیذهنپذیرش، 

 کهیدرحال است. تأثیرگذار فرا فردی و بین فردی عملکرد

 ارتباطی نوع هر داشتن تصور ،شوندمی جدا که افرادی اکثر

 ،3براون-)راهه دانندمی آورعذاب و سخت سابق همسر با را

 (. در این بین9319 الشریف و همکاران، از نقل به ؛2995

 به مربوط هیجانات و افکار تا کندمی تشویق را دافرا درمانگر

 تجربه کامل صورتبه را رفتار و رابطه احساس، فکر، یک

 قضاوت آن مورد در و دنکن سرکوب را هاآن آنکه بدون دنکن

 اعتمادی،بی گناه، شرم، مثل ثانویه هیجانات و دنکن ارزشی

 ساحسا و فکر رفتار، این تجربه از بعد را تحقیر و سرزنش

 (.2995 هربرت، و )فرمن دننمای تجربه

 با همخوان پژوهش تا حدودی این هایافزون بر آن، یافته

 در مشفقانه نگرش وجود دهندمی نشان که است مطالعاتی

 پیوند دیگران و خود میان کندمی کمک هاآن به افراد،

و عدم  طرد از ترس بر احساس این واسطهبه و کنند احساس

؛ (2999 مکگی، و )نف نمایند ط موجود غلبهسازگاری با شرای

 وقایع تجربه در دارند باالتری خود شفقت که افرادی بنابراین،

 ممکن انسان اینکه گرفتن نظر در با ناخوشایند )مثل طالق(،

و تصمیم  اشتباه مرتکب هاانسان همه و کند خطا است

 کنندمی تجربه را کمتری منفی احساسات شوند،اشتباه می

 از ایعمده بخش ازآنجاکه .انسانی( اشتراکات فهمؤل)

 از ناشی کنندمی تجربه افراد که منفی هایهیجان

 ذهن در منفی تجارب دنبال به که است فکری نشخوارهای

 بخشی، علی و نسب موحدی )بشارت، شودمی ایجاد هاآ

                                                           
1. Tschann, J. M. 

. Moore, A. G., & Lou Ann, B.J. 

3. Rohe-Brown, J. D. 

 کاهش با آگاهیذهن مؤلفه گفت توانمی (9351

منفی )عدم  هایهیجان اهشک به منجر افراد، گرینشخوار

 یک همانند خود، شفقت درواقع شود.می هاآن در سازگاری(

 کند.می عمل منفی طالق وقایع اثرات مقابل در گیرضربه

 گیریسخت با ازآنجاکه دارند باالیی خود شفقت که افرادی

 منفی وقایع دهند،می قرار قضاوت مورد را خودشان کمتر،

 و هاخودارزیابی و پذیرندمی ترتراح را از طالق زندگی پس

 شانواقعی عملکرد پایه بر بیشتر و تردقیق هایشانواکنش

 خود یک سمت به نه افراد این در خود قضاوت چراکه) ت اس

 خود تورم یک سمت به نه و کندمی میل آمیزاغراق انتقادی

 شفقت (2999همکاران ) و لیری هاییافته اساس بر .(دفاعی

 به واقعی، منفی حوادث با مواجهه موقعیت سه در خود

 خیالی منفی حوادث تصور و گذشته منفی حوادث یادآوردن

 و است ارتباط منفی در و عواطف نفسعزت ترپایین سطوح با

 منفی عواطف با مقابله در افراد توانایی تسهیل به منجر

 بیشتری تمایل دارند باالیی خود شفقت که افرادی شود.می

منفی پس از  حوادث در خود مسئولیت و نقش شپذیر برای

 هستند آنچه با را منفی طالق اتفاقات توانندمی دارند، طالق

 نشخوار کمتر را منفی حوادث همین اما ببینند، ارتباط در

 کمتر اشتباهاتشان با مواجهه در یجهدرنت و کنندمی

کنند )دال و همکاران، می تجربه را منفی هایهیجان

2995/9315). 

 در گیرینمونه همچون هاییمحدودیت به توجه با

یک کلینیک خدمات  به نمونه افراد شدن محدود دسترس،

و  یخودسنج ابزار از استفاده و نمونه حجم ای،مشاوره

ماهه در این  2 محدود بودن بازه زمانی دوره پیگیری

 محدودیت با نیز نتایج از استنباط و پذیریپژوهش، تعمیم

شود جهت می بر این اساس پیشنهاد هد شد.خوا روروبه

در این  آمدهدستبهاز نتایج  بلندمدت تأثیراتبررسی 

پژوهش، تحقیقات طولی مناسب صورت گیرد و میزان 

سازگاری زنان پس از طالق طی چند سال آینده نیز 

شود مشاوران اد میقرار گیرد. همچنین پیشنه یموردبررس

های که درمان تأثیریتوجه به درمانگران، با خانواده و زوج

ACT و CFT   و سازگاری بهتر زنان پس از  نفسعزتدر

های درمانی و نتایج آن در مراکز طالق دارد از این برنامه

 افزایش منظوربه همچنین ای استفاده نمایند.خدمات مشاوره
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.شود اجرا متفاوت شناختیجمعیت هایویژگی با و دیگر هاینمونه در مشابه هایپژوهش نتایج، پذیریتعمیم میزان

 منابع
 س. ز. بخشی،علی و ع.، نسب، موحدی م.ع.، بشارت،

 ابعاد بین رابطه بر خشم نشخوار ایواسطه تأثیر(. 9351)

دو جسمی.  بیماری و سالمت با خشم مهار و خشم

 .95-3، 99معاصر  روانشناسی فصلنامه

(. بررسی رابطه 9319زاده، م. )باللی، ط.، اعتمادی، ع.، فاتحی

بینی کننده عوامل شناختی و جمعیت شناختی پیش

سازگاری پس از طالق در زنان مطلقه شهر اصفهان. 

 .33-55، 5 درمانی،فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان

آخرین آمار ازدواج، (. 9315انتخاب. ) پایگاه خبری تحلیلی

؛ تاریخ 225593. کد خبر: طالق، جمعیت و.. در کشور

 .9315بهمن  23. تاریخ بازدید 9315شهریور  21شار: انت

http://www.entekhab.ir/fa/news/226606 
حسینی یزدی، س. ع.، مشهدی، ع.، کیمیایی، س. ع.، و 

ای ویژه (. اثربخشی برنامه مداخله9315عاصمی، ز. )

 سازیسازی و درونیت برونیکودکان طالق بر مشکال

، 9دو فصلنامه روانشناسی خانواده، شده کودکان طالق. 

3-95. 

(. بررسی 9319مهر، ر.، افشاری، ف.، و رجبی، غ.ر. )خجسته

مطالعات اثربخشی گذشت بر سازگاری زنان مطلقه. 

 .39-39، 9، زنان یشناخترواناجتماعی 

(. 2995ن، ج. )دال، ج.، استوارت، ج.، مارتل، ک.، و کاپال

ACT  وRFT  در روابط: کمک به مراجعین مشتاق

ترجمه شکوه نوابی نژاد،  صمیمیت و حفظ تعهدات سالم.

. تهران: انتشارات 9315نادره سعادتی و مهدی رستمی 

، 99درمانی، فرهنگ مشاوره و روانبر سازگاری آنان. 

29-59. 

(. مقایسه 9315زاده، ه. )صادقی، م. ا.، هاشمی، ر.، و فالح

ناهمخوانی خودها در افراد متقاضی طالق و غیر متقاضی 

 .55-31، 9دو فصلنامه روانشناسی خانواده، طالق. 

ب.ع.، و  بادی،آقنبری هاشم، پ.، نوروزی غفوریان

 اثربخشی ی(. مقایسه9312) ، حسین .یآبادحسن

 بر اعتماد، معنوی و وجودی رویکرد با یدرمانگروه

 های مشاوره،پژوهشمطلقه.  زنان اضطراب و نفسعزت

59 ،52-15. 

های آزمون(. 9319فتحی آشتیانی، ع.، و داستانی، م. )

. ارزشیابی شخصیت و سالمت روان –شناختی روان

 .هران: انتشارات بعثتت

(. اثربخشی 9315فقیهی، م.ص.، و کجباف، محمد ب. )

آموزش فرزند پروری مبتنی بر پذیرش و تعهد به مادران 

نفس کودکان: پژوهش مورد منفرد. بر بهبود عزت

 .593-553، 59فصلنامه روانشناسی کاربردی، 

یر (. تأث9319زاده، م. )میرزازاده، ف.، خدابخشی، ا.، و فاتحی

درمان هیجان مدار بر سازگاری پس از طالق در زنان. 

 .539-559 ،5درمانی خانواده، فصلنامه مشاوره و روان

مبتنی  یدرمانگروهاثربخشی (. 9315) نجفی سوالری، فاطمه.

بر سازگاری پس از طالق و  (ACT) بر پذیرش و تعهد

نامه پایان بهزیستی هیجانی زنان مطلقه شهر اصفهان.

سی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه آزاد اسالمی کارشنا

 آباد.واحد نجف
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