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چکیده
مقرمه :پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر پریششانی روانششناختی و
سازگاری اجتماعی نوجوانان پسر طالق شهر تهران انجام شد.
روش :روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پ آزمون با گشروه گشواه و دوره پیگیشری
دوماهه بود .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانشآموزان دوره اول متوسطه با والدین طالق گرفته در
سال تحصیلی  1396-97در شهر تهران بود .نمونه شامل  30نفر از نوجوانان طالق بود که از بین جامعه
آماری به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمشایش و گشواه،
جایگزین شدند (هر گروه  15نفر) .گروه آزمایش ،آموزش خودمتمایزسازی را طشی ده جلسشه دریافشت
کردند وگروه گواه هیچگونه مداخلهای دریافت نکردند .برای جمشع آوری اطالعشات از پرسششنامههشای
پریشانی روانشناختی و سازگاری اجتماعی استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادههای آماری با آزمون تحلیل
واریان با اندازهگیری مکرر و به وسیله نرمافزار آماری  SPSS-23انجام شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که آموزش خودمتمایزسازی بر پریشانی روانششناختی و سشازگاری اجتمشاعی
نوجوانان پسر طالق تدثیر معناداری داشته است ( .)p<0.001عالوهبراین نتایج نشان داد که این آموزش
توانسته تدثیر خود را در زمان نیز به شکل معناداری حفظ نماید (.)p<0.001
نتیجهگیری :بر اسشاس یافتشههشای پشژوهش حاضشر مشیتشوان چنشین نتیجشه گرفشت کشه آمشوزش
خودمتمایزسازی با بهرهگیری از فنون اجتماعی و هیجانی میتواند ،پریشانی روانشناختی و سشازگاری
اجتماعی نوجوانان طالق را تحت تدثیر قرار دهد .بر این اساس آموزش خودمتمایزسازی میتواند بهعنوان
روشی کارآ ،جهت بهبود سازگاری اجتماعی و کاهش پریشانی روانشناختی نوجوانان پسر طالق مشورد
استفاده قرار گیرد.
کلیر واژ ها :آموزش خودمتمایزسازی ،پریشانی روانشناختی ،سازگاری اجتماعی ،نوجوانان طالق
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The effectiveness of self-differentiation Training on
psychological distress and social adaptation in
adolescents with divorced parents
1*

Roya Heydari
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Abstract
Purpose: The present study was conducted aiming to determine
the effectiveness of self-differentiation training on psychological
distress and social adaptation in adolescents with divorced parents.
Method: It was an experimental study with pretest, posttest,
control group, and two-month follow-up period design. The
statistical population included first high school students with
divorced parents in the city of Tehran in the academic year 201718. The sample included thirty students with divorced parents who
were selected via clustered random sampling method and
randomly replaced into experimental and control groups (15 in
each group). The experimental group received ten sessions of selfdifferentiation training, while the control groups didn’t receive any
intervention. Psychological distress questionnaire (Kesler et.al,
2003) and social adaptation (Sinha and Sing, 1993) were applied
so as to collect information. The data were analyzed through
repeated measurement ANOVA method.
Findings: The results showed that self-differentiation training has
significantly influenced psychological distress and social
adaptation in the adolescents with divorced parents (p<0.001).
Moreover, the results showed that this training can significantly
maintain its effect in time (p<0.001)
Conclusion: According to the findings of the present study it can
be concluded that self-differentiation training using social and
emotional techniques can influence psychological distress and
social adaptation of adolescents with divorced parents. Therefore,
self-differentiation training can be applied as an efficient method
to improve social adaptation and decrease psychological distress
of adolescents with divorced parents.
Key words: Self-differentiation training, psychological distress,
social adaptation, adolescents with divorced parents
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مقدمه
مفهوم خانواده و ارزش اين نهاد اجتماعي براي هر دولت و جامعهاي اساس كار تلقي ميشود و ههر
جامعه متناسب با ارزشهاي خود ابتدا به سراغ خانواده ميرود تا از درون آن شهروندان آتي خهويش
را بپروراند .اين موضوع وقتي اهميت پيدا ميكند كه جامعه به خاطر تحوالت ساختاري و زير بنهايي
به شهرونداني جديد با طرز فكري نو نياز داشته باشد .با توجه به اهميهت خهانواده بهه عنهوان اولهين
ساختار جامعه كه پايه و اساس تربيت و تعليم فرزندان و روابط رسمي و قانوني زن و مرد بهه شهكل
يك استاندارد مشروع و مقبول در آن بنيان نهاده مي شود ،اهميت توجه و حفظ چنين ساختاري با در
نظر گرفتن نقش رواني و عاطفي ،اجتمهاعي و رفتهاري آن و الگهوبرداري فرزنهدان در يهك محهيط
عاطفي كامالً مشهود است .نظر به اينكه در جوامع امروز درباره آينهده خهانواده و زنهدگي خهانوادگي
عقايد و نظريات متفاوتي ابراز مي شود ،بسهياري معتقدنهد كهه در آينهدهاي نهه چنهدان دور خهانواده
بهصورتي كه هم اكنون وجود دارد ،از ميان خواهد رفت (بايرمن و كلورسون.)2014 ،1
مهمترين شاخص آشفتگي زناشويي ،طالق 2است .طالق بهعنوان يكي از استرسآورترين منابع
ميتواند ،ساختهايشناختي افراد را دچار اختالل كرده و آنان را در استفاده از شيوهههاي مقابلهه بها
استرس دچار ناتواني گرداند (لونگيس و زيكر .)2017 ،3زوجيني كه به علت طالق يا طرد ناگهاني از
جانب همسر ،خود را تنها ميبينند با انبوهي از مشكالت مواجهه ميشهوند .افهراد مطلقهه در اغلهب
موارد عال م كليدي افسردگي مانند بيخوابي ،عدم تمركز ،گيجي ،سردرگمي ،فقدان اشهتها ،گريهه-
هاي طوالني و اختالل در عملكرد روزانهه و مشهغوليت وسهواسگونهه را از خهود نشهان مهيدهنهد.
همچنين كاهش قابل توجه عزتنفس 4و نشاط ،احساس بيكسي ،اختالل در سازگاري اجتماعي 5و
تابآوري 6در افراد به چشم ميخورد (جعفري ندوشن ،زارع ،حسهيني هنزايهي ،پورصهالحي نويهده و
زيني1394 ،؛ گاهلر .)2006 ،7بروز طالق فقط باعث آسيب به فرايندهاي روانشناختي زوجين نمي-
گردد ،بلكه اين پديده سالمت روانشناختي فرزندان را نيز دچار آسيب ميكند (كريميهان و دهقهاني،
1394؛ رييسي و همكاران1391 ،؛ گويلدبالدي ،كليمنشا ،پري و مك لوگين.)2010 ،8
همانگونه كه اشاره شد ،بروز طالق سالمت روانشناختي فرزندان را نيز متهأ ر سهاخته و ايهن فراينهد
باعث بروز پريشاني روانشناختي 9در آنها ميشود .پريشاني روانشناختي ناراحتي خاص و حالهت هيجهاني
است كه توسط افراد به طور موقت يا دا م در پاسخ به استرسهاي خاص و درخواستهاي آسيب زا تجربهه

1. Bayerman & Kleverson
2. divorce
3. Longis, Zwicker
4. Self-esteem
5. Social Adjustment
6. Resiliency
7. Gahler
8. Guidubaldi, Cleminshaw, Perry, Mcloughin
9. psychological distress

105

اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر پریشانی روانشناختی و سازگاری ...

ميشود (ريدنر .)2004 ،1افزون بهر ايهن ،پريشهاني روان شهناختي حهاالت ذهنهي ناخوشهايند افسهردگي و
اضطراب اسهت كهه ههر دو عال هم هيجهاني و فيزيولهوژيكي را دارد (ميروسهكي و راس .)2002 ،2نتهايج
مطالعات بيانگر اين است كه پريشاني روانشناختي بهعنوان يك اختالل هيجاني ممكهن اسهت ،عملكهرد
اجتماعي و زندگي روزمره افراد را تحت تأ ير قرار دهد (ويتن.)2007 ،3
عالوهبراين ،بروز طالق فرايندهاي اجتماعي نوجوانان همچون سهازگاري اجتمهاعي 4را نيهز بهه
میاطره مياندازد (برزگر1395 ،؛ هاماما و رونن-شنهاو .)2012 ،5سازگاري بهه توانهايي فهرد جههت
تطابق با محيط اطرافش اشاره دارد (پانيا و سانگوان .)2011 ،6به عبارت ديگهر سهازگاري اجتمهاعي
مجموعه كنش و رفتارهايي است كه فرد در موقعيتها و شرايط جديد بههمنظهور ارا هه پاسهخههاي
مناسب به محر هاي موجود بروز ميدهد .سازگاري ميتواند در حيطههاي میتلفي مطهرح شهود و
ابعاد اجتماعي ،خانوادگي ،عاطفي ،شغلي و غيره را شامل شهود .برخهي از صهاحبنظهران سهازگاري
اجتماعي را در رأس ساير ابعاد تلقي ميكنند (دين ،شاه ،جمال و بيالل .)2015 ،7نتهايج پهژوهشهها
بيانگر آن است كه نوجوانان والدين مطلقه ،به دليل درگيهري روانشهناختي،شهناختي و هيجهاني بها
متاركه والدين ،نمي توانند روابط اجتماعي خود را مانند گذشته ادامه داده و از اين رهگهذر سهازگاري
اجتماعي آنان آسيب ميبيند (هاماما و رونن-شنهاو.)2012 ،
روشهاي درماني میتلفي براي كودكان و نوجوانان طالق به كار گرفتهه شهده اسهت .يكهي از ايهن
روشها آموزش خودمتمايزسازي 8است كه كارآيي آن در بهبود مرلفههاي روانشناختي افراد میتلف تأ يهد
شده است (كاظميان و اسمعيلي1391 ،؛ كارخانه ،جزايري ،بهرامي و فاتحيزاده1394 ،؛ ليو ،لهو ،وو ،وانهگ
و وو2016 ،9؛ دوبا ،برنا ،كانستنت و ناندرينو .)2018 ،10خودمتمايزسازي بر پايه پژوهشههاي بهوون 11بنها
نهاده شده است .وي بر اين باور است كه خودمتمايزسازي نه تنها فرايند درماني بلكه تكنيك درمهاني نيهز
محسوب ميشود (يويان .)2007 ،12آموزش خودمتمايزسازي به دنبال اين هدف است كه اشیاص بهطهور
مستقل بر اساس شیصيت خود و نه ديگران ،عواطف و افكار خود را كنترل كنند و به دنبهال سهرنخههايي
بگردند حاكي از اين كه چگونه اضطراب و فشارهاي گوناگون بر فرد ظاهر ميشود و چگونه فرد ميتوانهد
از همان آغاز با فشارهاي رواني به طرز مر ري انطباق پيدا كند (ويفهن .)2012 ،13خودمتمايزسهازي شهامل
دو بعد درون رواني و بين فردي ميشود .بعد درون رواني خودمتمايزسازي عبهارت از ميهزان توانهايي فهرد
1. Ridner
2. Mirowsky & Ross
3. Wheaton
4. Social adjustment
5. Hamama, Ronen-Shenhav
6. Punia, Sangwan
7. Din, Shah, Jamal, Bilal
8. Self-Differentiation
9. Liu, Luo, Wu, Wang, Wu
10. Doba, Berna, Constant, Nandrino
11. Bowen
12. Yoo ya
13. Whiffen
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براي تفكر واقع بينانه راجع به موضهوعات سرشهار از عاطفهه در خهانواده اسهت و موجهب رشهد الگوههاي
خودانعكاسي بهمنظور شناخت فرد ميشود .بعد بين فردي خودمتمايزسازي يعني توانهايي بههدسهت آوردن
كنترل عاطفي و در عين حال ،ماندن در جو عاطفي شديد خانواده (پلگ.)2008 ،1
ضرورت انجام پژوهش حاضر در اين نكته اسهت كهه بهه میهاطره افتهادن سهالمت روان كهود و
نوجوانان در ا ر آسيبهاي روانشناختي ،آينده تحصيلي ،شغلي ،اجتماعي و خانوادگي آنهان را بهه میهاطره
مياندازد .ضروري است اقدامات مقتضي براي درمان مشكالت روانشناختي نوجوانان آسيبپهذير صهورت
گيرد تا از پيشروي اين آسيبها و تبهديل آن بهه اخهتاللههاي بهاليني ديگهر در آينهده جلهوگيري گهردد.
عالوهبراين فرايند توجه به سالمت روان نوجوانان امري اجتنابناپذير است .چرا كه اين گروه از جامعهه در
آينده نزديك ،ميبايست به ايفاي نقش اجتماعي و شغلي بپردازند و آسيبپذيري روانشناختي آنهان سهبب
ميشود ،آنها نتوانند؛ كاركرد اجتماعي ،روانشناختي و تحصيلي مناسهب را از خهود بهروز دهنهد كهه ايهن
فرايند نشان از ضرورت انجام پژوهش حاضر دارد .حال با توجهه بهه پيامهدهاي نهامطلوب داشهتن والهدين
مطلقه براي نوجوانان و تا يرات گسترده آن بر روند زندگي فردي و اجتماعي آنها ،ضروري اسهت اقهدامات
مقتضي در خصوص ارا ه روشهاي آموزشي و درماني مناسب صورت گيرد .بنابراين با توجه به موضوعات
مطروحه و تحقيقات انجام يافته در مورد تأ ير آموزش خودمتمايزسازي بر بهبود مشكالت رواني و رفتهاري
و از سوي ديگر به دليل عدم انجام پژوهشي درباره تأ ير آموزش خودمتمايزسازي بر پريشاني روانشناختي
و سازگاري اجتماعي نوجوانان طالق ،پژوهش حاضر در پي پاسخ بهه ايهن سهوال اسهت كهه آيها آمهوزش
خودمتمايزسازي بر پريشاني روانشناختي و سازگاري اجتماعي نوجوانان طالق تأ ير دارد؟
روش
روش پژوهش از نوع آزمايشي با طرح پيشآزمون -پسآزمون با گروه گواه و دوره پيگيري دو ماههه بهود.
متغير مستقل آموزش خودمتمايزسازي و متغيرهاي وابسهته پريشهاني روانشهناختي و سهازگاري اجتمهاعي
نوجوانان پسر طالق بود .در اين پژوهش جامعهه آمهاري را نوجوانهان پسهر طهالق شههر تههران در سهال
تحصيلي  1396-97تشكيل ميدادند .در اين پژوهش از روش نمونهگيري تصادفي خوشهاي استفاده شهد.
بدين صورت كه ابتدا از بين نواحي مناطق آموزش و پرورش شهر تهران ،يك منطقه انتیاب شد (آموزش
و پرورش منطقه  8تهران) .سپس با مراجعه به ناحيه آموزشي انتیاب شده ،از بين آموزشگاهههاي پسهرانه
دوره متوسطه اول ،تعداد  5آموزشگاه به تصادف انتیاب شد .در گام بعد دانهشآمهوزان بها والهدين طهالق
گرفته در اين آموزشگاهها مورد شناسايي قرار گرفتند كه تعداد آنها  78نفر بود .از بهين ايهن دانهشآمهوزان
تعداد  12نفر حاضر به شركت در پژوهش نبودند .در نتيجه از بين  66دانشآموز باقيمانده ،تعداد  30نفهر از
آنها بهصورت تصادفي انتیاب و در گروههاي آزمايش و گواه بهصورت گمارش تصهادفي جهايگزين شهدند
( 15دانشآموز با والدين طالق گرفته در گروه آزمايش و  15دانشآموز با والهدين طهالق گرفتهه در گهروه
1. Peleg
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گواه) .دليل انتیاب  15نفر براي هر گروه ،رجوع به منابع علمهي مربهوط بهود .چنانكهه دالور( )1389بيهان
ميدارد در پژوهشهايي با روش پژوهش آزمايشي ،تعداد  15نفر براي هر گروه كفايت كهرده و مهيتهوان
دست به تعميم يافتهها زد .گروه آزمايش مداخالت درماني مربوط به آموزش خودمتمايزسازي را بهه شهرح
ذيل در طي دو ماه و نيم بهصورت هفتهاي يك جلسه  90دقيقهاي دريافت نمودند .اين در حالي است كهه
گروه گواه هيچگونه مداخلهاي را در طول پژوهش دريافت نكرد .جلسات درماني توسط پژوهشهگر و يهك
متیصص اجرا گرديد .مال هاي ورود به پژوهش شامل داشتن والدين مطلقه ،داشتن سن  12-15سهال،
حضور در دوره اول متوسطه ،رضايت دانشآموز و والد جههت شهركت فرزندشهان در پهژوهش و نداشهتن
بيماري جسمي و روانشناختي حاد و مزمن (با توجه به پرونده سالمت و مشاورهاي آنهان) بهود .همچنهين
مال هاي خروج از پژوهش نيز شامل :غيبهت در دو جلسهه آموزشهي و عهدم همكهاري و انجهام نهدادن
تكاليف مشیص شده در دوره آموزشي بود .جهت رعايت اخالق در پژوهش رضايت دانهشآمهوزان بهراي
شركت در برنامه مداخله كسب و از كليه مراحل مداخله آگاه شدند .همچنين به افراد گهروه گهواه اطمينهان
داده شد كه آنان نيز پس از اتمام فرايند پژوهشي اين مداخالت را دريافت خواهند نمود .در نهايت ،بهر روي
گروه آزمايش مداخله آموزشي توجه مطابق با جدول  1انجام شد در حالي كه گروه گهواه بهه همهان روش
جاري و معمول آموزش ميديد.
ابزار پژوهش
الف) پرسشنامه پریشانی روانشناختی :پرسشنامه پريشاني روانشناختي كه وضعيت رواني بيمهار
را طي يك ماه اخير بررسي ميكند ،توسهط كسهلر ،بهاركر ،كهوپ ،اپسهتين ،گهرورر 1و همكهاران ()2003
بهصورت  10سرال تنظيم شد .پاسخ سراالت ،بهصورت  5گزينهاي تمام اوقهات =  ،4بيشهتر اوقهات = ،3
بعضي اوقات =  ،2به ندرت =  1و هيچ وقت = 0است كه بين  0-4نمره گذاري مي شود و حهداكثر نمهره
در آن برابر  40است .پژوهشهاي انجام گرفته بهر روي پرسشهنامه پريشهاني روانشهناختي كسهلر نشهان
دهنده ارتباط قوي ميان نمرات باال در پرسشنامه پريشاني روان شناختي كسهلر و تشهیيص بيمهاري ههاي
خلقي و اضطرابي توسط فرم مصاحبه تشیيصي بين المللي مركهب ( )CIDIمهيباشهد .همچنهين ارتبهاط
كمتر ولي معنادار ميان نمرات پرسشنامه و بيماريهاي رواني ديگهر وجهود دارد (انهدروز و اسهليد.)2001 ،2
افزون بر آن ،پرسشنامه پريشاني روانشناختي كسلر داراي حساسيت و ويژگي مناسبي براي غربهال گهري
افراد مبتال به اضطراب و افسردگي ميباشد و نيز اين ابزار براي كنترل و نظارت هاي بعد از درمان مناسهب
است (كسلر و همكاران .)2003 ،سودمندي استفاده از اين ابزار در جمعيت عمهومي مهردم اسهتراليا توسهط
اندروز ( )2002تأ يد شده است .مطالعات ديگر نيز حاكي از معتبهر بهودن ايهن پرسشهنامه بهراي مطالعهات
غربالگري و شناسايي اختالالت رواني است (گرين 3و همكاران .)2010 ،كهاربرد ايهن پرسشهنامه بهر روي
1. Kessler, Barker, Colpe, Epstein, Gfroerer
2. Andrews, Slade
3. Green
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جمعيت سالمندان نيز در مطالعه اي كه در سال  2013و در مطالعه اي كه در سال  2015انجام شهده ،تأ يهد
شده است (واسيلياديس 1و همكاران .)2015 ،لطفي كاشاني ،وزيري و زينالعابديني ( )1392نيهز در ايهران
در پژوهشي پايايي پرسشنامه را با روش آلفاي كرونبا  0/83گزارش كردهانهد .پايهايي ايهن پرسشهنامه در
پژوهش حاضر با استفاده از ضريب آلفاي كرونبا  0/86محاسبه گرديد.
ب) پرسشنامه سازگاری اجتماعی :براي سهنجش سهازگاري اجتمهاعي از پرسشهنامه سهازگاري
اجتماعي سينها و سينگ ( )1993استفاده شد  .بدين منظور با جداسازي و حذف دو حوزه سهازگاري عهاطفي و
تحصيلي با مجموع  40سوال از اين پرسشنامه و باقي ماندن  20سوال مربوط به حوزه سازگاري اجتماعي ،اين
پرسشنامه براي استفاده آماده گرديد .اين پرسشنامه بهصورت بله و خير طراحي گرديده كهه دانهشآمهوزان بها
سازگاري خوب را از دانشآموزان ضعيف جدا ميكند .براي نمره گذاري اين سياهه ،به پاسخهايي كهه نشهانگر
سازگاري است ،نمره صفر و براي پاسخهاي نشانگر ناسازگاري نمره  1داده ميشود .جواب بلي به پرسشهاي
 16 ،10 ،5 ،3 ،2 ،1و خير به  20 ،19 ،18 ،17 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6نشان دهنهده ناسهازگاري در
حوزه سازگاري اجتماعي ميباشند (خانیانيزاده و باقري .)1391 ،دامنه نمرات پرسشنامه بين صفر تا  20است
كه كسب نمرات باالتر نشانگر سازگاري اجتماعي پايينتر است و بالعكس.
پايايي اين ابزار توسط سينها و سينگ (1993؛ به نقل از خانیانيزاده و بهاقري ،)1391 ،بها سهه روش
دو نيمه كردن ،آزمون – بازآزمون و كودر ريچاردسون  20در ابعاد عهاطفي  ،0/92 ،0/96 ،0/94اجتمهاعي
 ،0/92 ،0/90 ،0/93آموزشههي  0/96و كلههي  0/94 ،0/93 ،0/95محاسههبه شههده اسههت و روايههي مالكههي
همزمان آن نيز با مقايسه با نظام مديريت هوستل (مديريت هوستل ،دانشآمهوزان را در مقيهاس نقطههاي
بهصورت خيلي خوب ،خوب ،متوسط و خيلي ضعيف از جهت سازگاري شهدن درجهه بنهدي كهرده بودنهد)
حاكي از ضريب همبستگي گشتاوري  0/51براي آن بود كه پايايي و روايي مناسب اين ابزاردر تمامي ابعهاد
را نشان ميداد (خانیانيزاده و باقري .)1391 ،در ايران خوشهكنش ،اسهدي ،شهيرعليپور و كشهاورز افشهار
( )1389پايايي بعد سازگاري اجتماعي اين ابزار را بر روي دانشآموزان مقطع متوسط منطقه طارم قهزوين،
با استفاده از ضريب آلفاي كرونبها بهراي سهازگاري كلهي  0/82و بهراي سهازگاري عهاطفي ،اجتمهاعي و
آموزشي به ترتيب  0/70 ،0/68 ،0/65گزارش كردهاند .ضمن آنكه در تمامي اين پژوهشهها روايهي ايهن
ابزار از لحاظ صوري و محتوايي مورد تأ يد مجريان پژوهشهاي فوق بود .در پهژوهش حاضهر نيهز ميهزان
پايايي پرسشنامه با استفاده از ضزيب آلفاي كرونبا  0/81محاسبه گرديد.
شیوه اجرای پژوهش
پس از تعيين اهداف پژوهش ،در آغاز آموزش شركتكنندگاني كه بهصورت تصادفي انتیاب شهده بودنهد،
پرسشنامههاي پژوهش را بهمنظور اجراي پيشآزمون ،تكميل نمودند و نفرات بههصهورت تصهادفي بهه دو
گروه گمارش شدند .پس از آن شركتكنندگان در گروه آزمايش به مهدت  10جلسهه  90دقيقههاي تحهت
1. Vasiliadis
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آموزش خودمتمايزسازي قرار گرفتند .براي گروه گواه در اين مدت ،هيچگونه مداخلههاي صهورت نگرفهت.
در پايان جلسات ،شاخصهايي كه در پيش آزمون ارزيابي شده بودند ،مجدداً مهورد ارزيهابي قهرار گرفتنهد.
همچنين يك پيگيري دو ماهه نيز انجام شد .برنامه مداخلهاي برگرفته از برنامه آموزشي خودمتمايزسهازي
كاظميان و اسمعيلي ( )1391بود .اين جلسات در قالب  10جلسه آموزشي گروهي (ههر گهروه  5نفهره) بهه
مدت  90دقيقه در طي دو ماه و نيم بهصورت هفتهاي يك جلسه به شرح زير اجرا گرديد:
جدول -1مداخالت مربوط به آموزش خودمتمایزسازی (کاظمیان و اسمعیلی)1391 ،
جلسه
جلسه اول

جلسه دوم
جلسه سوم

هدف
معرفي اعضا
آشههنايي بهها مرزهههاي
ارتبهههاطي در زنهههدگي
شیصي
شناسايي تعابير و تفاسير و
جدا كردن آنها از واقعيت

جلسه چهارم

پرورش پايههاي محكهم
براي برقراي صميميت

جلسه پنجم

مجهز ساختن اعضها بهه
مهههارتهههاي خههاص
ارتباطي
بررسههي انتیههابههها و
پذيرفتن مسلوليت
آشهههنايي بههها مرزهههها و
حيطههاي كنترل فرد در
زندگي شیصي

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

يكپارچه ساختن ارزشها
و تجارب در ارتباطات

موضوع
آشنايي با اعضاي گروه ،بيان قوانين و اهداف گروه و
ايجاد حس تعهد براي ادامه جلسات
بحث در مورد آداب و رسهوم ناگفتهه و نقهشههاي
ناآگاهانه مورو ي در خانواده
متمايز ساختن باورههاي منطقهي و غيرمنطقهي در
رابطه با ديگران
آشنا كردن اعضا با نيازهاي رواني خود از قبيل نياز به
شهرت ،نياز به دوست داشتن ،نياز به مهرباني ،نياز به
احترام ،نياز به خودشكوفايي و ...
اظهارنظر كردن اعضا درباره ديگران و ميزان اعتماد
ميان فردي حاكم بين خود و ديگران
پذيزش مسلوليت هر يك از اعضها بهراي پهرورش
يك رابطه
استفاده از تصويرسازي ذهني جهت تشیيص فرد از
اينكه در يك موقعيت خاص چه برنامههاي را طهرح
ميكند و به دنبال پيروي از شرايط است يها كنتهرل
خودش
بررسي نقشي كه فرد ناآگاهانه آن را ايفا ميكند.

خودشناسي عميقتر ههر
يك از اعضا

بيان ويژگيهاي مثبت و منفي هر يهك از اعضها و
پذيرفتن و دوست داشتن هر يك از صفات

گههههرفتن بههههازخورد از
همديگر

روشن كردن نقاط قوت و ضعف شیصهي ،كهه در
روابههط بههين فههردي و درون فههردي مههو ر اسههت.
نظرخواهي هر يك از افراد در مورد دوره و بيان افكار
و احساس خود از اين دوره .اجراي پس آزمون
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تکالیف
نوشتن ويژگيهاي خود
از اعضا خواسته ميشود تا به شيوهاي مصهور،
نسل نگار كهه پيشهينه خهانوادگي آنهها در آن
ترسيم ميشود را تا  3نسل قبل ترسيم كنند.
از اعضا خواسته ميشود تها هريهك از آنهها 3
حاد ه يا تجربه خود را يادداشت كنند و سپس
احساس و فكر و رفتار خود را مشیص سازند.
چند واقعه كه موجب شادي ،ترس ،خشم و ...
شده اسهت را يادداشهت نماينهد و مشهیص
نمايند كه علت آنها چه بوده است.
توجه به روابط خود با ديگران در طول هفته و
اين كه هر روز يك واقعه را يادداشت كهرده و
تفسير خود از آن را بيان نمايند.
ليست كردن اشتباهاتي كهه در طهول هفتهه
انجام داده و مسلوليت آن را ميپذيرد.
بيان دو داستان فرضي از موقعيت آشفتهساز و
بررسي پاسخ خود به آن موقعيت

خاطرات خود را در دوران كهودكي يادداشهت
كنند و در رابطه با نقش خود در آنها قضهاوت
كنند.
بررسي اين سوال كه من در حال حاضر چهه
كسههي هسههتم و چههه بايههد باشههم و بررسهي
احساسي كه در پايان پاسخ به اين سوال دارند
چيست؟
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در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل دادهها از دو سطح آمار توصهيفي و اسهتنباطي اسهتفاده شهد .در
سطح آمار توصيفي از ميانگين و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطي از آزمون شاپيرو ويلك جههت
بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها ،آزمون لوين براي بررسي برابري واريانسها و از آزمون مهوچلي جههت
بررسي پيشفرض كرويت استفاده شد .در نهايت جهت ا ربیشي آمهوزش خودمتمايزسهازي بهر پريشهاني
روانشناختي و سازگاري اجتماعي نوجوانان طالق از آزمون تحليل واريانس با اندازهگيهري مكهرر اسهتفاده
گرديد .نتايج آماري با استفاده از نرمافزار آماري  SPSS-23مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
یافتهها
يافتههاي حاصل از دادههاي جمعيتشناختي نشان داد كه افراد نمونه پژوهش داراي دامنه سني  12تها 15
سال بودند كه در اين بين دامنه سني  13سال داراي بيشترين فراواني بود ( 49درصد) .از طرفي ايهن افهراد
در دوره اول متوسطه مشغول به تحصيل بودند كه بيشترين تعداد فراواني مربوط به كالس هفتم بهود (47
درصد) .حال يافتههاي توصيفي پژوهش مورد بررسي قرار ميگيرد.
جدول  -2میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش و گواه در متغیرهای پریشانی روانشناختی و سازگاری
اجتماعی نوجوانان طالق
متغیرها

پریشانی روانشناختی

سازگاری اجتماعی

مرحله

گروه دزمایش
انحراف معيار
ميانگين

گروه گواه
انحراف معيار
ميانگين

پيش آزمون

25/53

3/46

25/20

4/33

پس آزمون

17/20

4/54

25/73

3/21

پيگيري

15/53

3/03

25/60

4/50

پيش آزمون

13

2/60

13/73

3/05

پس آزمون

9/40

2/50

14/26

2/08

پيگيري

8/20

2/52

13/86

2/59

قبل از ارا ه نتايج تحليل آزمون واريانس با اندازهگيري مكرر ،پيشفرضهاي آزمونهاي پارامتريك مهورد
سنجش قرار گرفت .بر همين اساس نتايج آزمون شاپيرو ويلك بيانگر آن بود كه پيش فرض نرمال بودن توزيع
نمونهاي دادهها در متغيرهاي پريشاني روانشناختي و سازگاري اجتماعي در گروههاي آزمايش و گواه در مراحل
پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيري برقرار است ( .)f=0.77,0.56, 0.74 p>0.05همچنين پيشفرض همگنهي
واريانس نيز توسط آزمون لوين مورد سنجش قرار گرفت كه نتايج آن معنادار نبودكه اين يافته نشان ميدههد،
پيشفرض همگني واريانسها رعايت شده است ( .)f=0.69, 1.02 p>0.05از طرفي نتايج آزمون  tنشان داد
كه تفاوت ميانگين نمرات پيشآزمون گروههاي آزمايش و گواه در متغيرهاي وابسته (پريشاني روانشهناختي و
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سازگاري اجتماعي) معنادار نبوده است ( .)p<05.0همچنين نتايج آزمون موچلي بيانگر آن بود كه پيشفهرض
كرويت دادهها در متغيرهاي پريشاني روانشناختي و سازگاري اجتماعي رعايت شده است (.)p<05.0
براي بررسي ا ربیشي آمهوزش خودمتمايزسهازي بهر پريشهاني روانشهناختي و سهازگاري اجتمهاعي
نوجوانان طالق از تحليل واريانس با اندازهگيري مكرر استفاده شده است .در اين تحقيق يك عامهل درون
آزمودني وجود داشت كه زمان اندازهگيري متغير پژوهش در سه مرحله پيشآزمون ،پسآزمهون و پيگيهري
بود و يك عامل بين آزمودني وجود داشت كه آن عضويت گروهي بود.
جدول -3تحلیل واریانس با واریانس با اندازهگیری مکرر جهت بررسی تفاوت گروهها در متغیر پژوهش

روانشناختی

پریشانی

اجتماعی

سازگاری

مراحل
گروهبندي
تعامل مراحل و
گروهبندي
خطا
مراحل
گروهبندي
تعامل مراحل و
گروهبندي
خطا

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات
390/60
834/17

دزادی
2
1

مجذورات
195/30
834/17

78/92
56/93

472/82

2

236/41

95/53

0/0001

138/57
84/35
1202/68

56
2
1

2/47
42/17
1202/68

93/89
47/81

0/0001
0/0001

0/77
0/63

105/15

2

52/57

117/04

0/0001

0/80

25/15

56

0/45

مقدار f

اندازه

توان

0/0001
0/0001

اثر
0/74
0/67

دزمون
1
1

0/77

1
1
1
1

مقدار
p

همانگونه كه نتايج جدول  4نشان مهيدههد كهه ميهزات  Fا هر تعامهل مراحهل و گهروه بهراي
متغيرهاي پريشاني روانشناختي ( )95/3و سازگاري اجتماعي ( )117/04است كه در سطح 0/0001
معنيدار است .اين يافته نشان ميدهد كه گروههاي آزمايش و گهواه از لحهاظ متغيرههاي پهژوهش
(پريشاني روانشناختي و سازگاري اجتماعي) در سه مرحله پيشآزمهون ،پهسآزمهون و پيگيهري بها
يكديگر تفاوت معنيداري دارند .جهت بررسي تفاوت گهروه آزمهايش بها گهروه گهواه در متغيرههاي
پژوهش در جدول  4نتايج مقايسه ميانگين گروههاي آزمايش و گهواه در سهه مرحلهه پهيشآزمهون،
پسآزمون و پيگيري گزارش شده است.
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جدول  -4نتایج مقایسه میانگین گروههای آزمایش و گواه در سه مرحله پیش آزمون ،پس آزمون و
پیگیری در متغیر پژوهش
مولفه
پریشانی
روانشناختی
سازگاری
اجتماعی

درجه

تفاوت

خطای استاندارد

سطح

دزادی

میانگینها

بردورد

معناداری

0/33

1/07

0/76

0/87

0/0001

0/83
0/67
0/66
0/56

0/0001
0/28
0/0001
0/0001

مرحله

مقدار t

پيش آزمون

0/31

28

پس آزمون

-9/79

28

8/53

پيگيري
پيش آزمون
پس آزمون
پيگيري

-12/10
-1/09
-7/33
-9/94

28
28
28
28

-10/06
-0/73
-4/86
-5/66

همانگونه نتايج جدول  4نشان ميدهد ،در متغيرههاي پريشهاني روانشهناختي و سهازگاري اجتمهاعي
تفاوت ميانگين گروه آزمايش با گروه گهواه در مرحلهه پهيشآزمهون ( 0/76و  )0/28معنهيدار نيسهت و در
نتيجه بين دو گروه آزمايش و گواه در اين مرحله تفاوت معنيداري وجود ندارد .اما تفهاوت ميهانگين گهروه
آزمهايش و گهروه گهواه در مرحلههه پهسآزمهون ( 0/0001و  )0/0001و پيگيههري ( 0/0001و  )0/0001در
متغيرهاي پريشاني روانشناختي و سازگاري اجتماعي معنيدار ميباشد .در نتيجه ميهانگين گهروه آزمهايش
در اين دو مرحله بهصورت معنيداري متفاوت از ميانگين گروه گواه ميباشد .اين بدان معناسهت كهه روش
آموزشي خودمتمايزسازي توانسته منجر به كهاهش پريشهاني روانشهناختي و بهبهود سهازگاري اجتمهاعي
نوجوانان طالق در مراحل پسآزمون و پيگيري گردد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تعيين ا ربیشي آموزش خودمتمايزسهازي بهر پريشهاني روانشهناختي و سهازگاري
اجتماعي نوجوانان طالق انجام شد .نتايج نشان داد كه آموزش خودمتمايزسازي بر پريشهاني روانشهناختي
و سازگاري اجتماعي نوجوانان طالق تأ ير معناداري داشته است .عهالوهبهراين نتهايج نشهان داد كهه ايهن
آموزش توانسته تأ ير خود را در زمان نيز به شكل معناداري حفظ نمايد.
نتايج پژوهش حاضر مبني بر ا ربیشي آموزش خودمتمايزسازي بر پريشهاني روانشهناختي نوجوانهان
طالق با نتايج پژوهش دوبا ،برنا ،كانستنت و ناندرينو ( )2018و كاظميان و اسهمعيلي ( )1391همسهو بهود.
در تبيين يافته حاضر ميتوان بيان كرد كه يكي از مولفههايي كه آموزش خودمتمايزسازي تالش ميكنهد،
آن را تحت تأ ير قرار دهد ،خودشناسي است .تعمق در خودشناسي سبب ميشود تا نوجوانهان طهالق ،بهه
جاي درگيريشناختي و فراشناختي در فرايند متاركه والدين ،بر خود متمركز شده و با شناسايي نقهاط قهوت
خود و همچنين شناسايي افكار و احساسات و تمايز دادن آنها ،تالش نمايند تا نگرشي واقعبينانهتر در مورد
خود و خانواده داشته باشند .اين فرايند باعث ميشود تا نوجوانان طالق ،پهردازشههايشهناختي خهود را از
درگيري با طالق والدين رهانيده و به جاي آن به خودشناسهي و پيشهرفت در تكهاليف فهردي و اجتمهاعي
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روي آورد .اين شرايط آرامش روانشناختي بيشتري را براي نوجهوان در پهي داشهته و از ميهزان پريشهاني
روانشناختي آنها ميكاهد.
عالوه براين بايد اشاره كرد كه هدف خودمتمايزسازي ،افزايش ميهزان سهازگاري فهرد بها تغييهرات
زندگي و در نتيجه بهبود فرايندهاي هيجاني و افزايش سالمت روانشناختي افهراد مهيباشهد .بهر ايهن
اساس نوجوانان طالق ميتوانند با بهرگيري از خودمتمايزسازي بهين فرآينهد عقلهي و احساسهي خهود،
تفكيك قا ل شوند .به عبارت ديگر درجه توانايي فرد براي اجتناب از تبعيت خودكار از احساسات ،بيانگر
ميزان تفكيك خويشتن است .بر اين اساس آموزش خودمتمايزسازي دقيقاً بهر همهين فراينهد متمركهز
است و تالش ميكند كه فراينهدشهناختي و هيجهاني و پهردازش حاصهل از آنهها تحهت تهأ ير مطلهق
احساسات نباشد .بنابراين خودمتمايزسازي بين احساسات و شناخت توازن ايجاد ميكند .با برقراري ايهن
توازن در ا ر آموزش خودمتمايزسازي نوجوانهان طهالق بهتهر مهيتواننهد ،خهود را از بسهتر احساسهات
(همچون احساسات منفي نسبت به شهرايط خهانوادگي و متاركهه والهدين) جهدا كهرده و بها اسهتفاده از
انعطافپذيري روانشناختي ادرا واقعبينانهتري از شرايط كنوني خهود تجربهه نمهوده و در نتيجهه آن
پريشاني روانشناختي كمتري را تجربه نمايد.
از طرفي نتايج پژوهش حاضر مبني بر ا ربیشهي آمهوزش خودمتمايزسهازي بهر سهازگاري اجتمهاعي
نوجوانان طالق با يافته كارخانه ،جزايري ،بهرامي و فاتحيزاده ( )1394و ليو ،لهو ،وو ،وانهگ و وو ()2016
همسو است .در تبيين يافته حاضر ميتوان گفت كه آموزش خودمتمايزسازي به دنبال اين هدف است كهه
اشیاص بهطور مستقل بر اساس شیصيت خود و نه ديگران ،عواطف و افكار خهود را كنتهرل كننهد و بهه
دنبال سرنخ هايي بگردند ،حاكي از اين كه چگونه اضطراب و فشارهاي گوناگون همچون داشهتن والهدين
مطلقه بر فرد ظاهر مي شود و چگونه فرد مي تواند از همان آغاز بر اضطراب به طهرز مهر ري انطبهاق پيهدا
كند (ويفن .)2012 ،با توجه به مفروضه زير بنايي نظريه بو ن كه اضطراب و آسيبهاي روانشناختي مهار
نشده به اختالل در عملكرد خانوادگي منجر مي شود ،لزوم آموزش خودمتمايزسازي ،بهراي دانهش آمهوزاني
كه در جو خانوادگي متفاوت ،آشفتهاي و همراه با طالق به سر ميبرند ،بيش از پهيش احسهاس مهيشهود.
فرايند خودمتمايزسازي نياز به آموزش تفكر دارد تا فرد مستقل از فشار گروه فكر كند (ويليامسهون)2007 ،؛
بنابراين آموزش آن در اين پژوهش مورد توجهه قهرار گرفتهه اسهت و سهعي بهر آن شهده تها بها آمهوزش
خودمتمايزسازي به نوجوانان طالق ،موجبات رشد و ترقي آنها در زمينههاي اجتماعي همچهون سهازگاري
اجتماعي فراهم شود.
عالوهبراين باور بايد اشاره كرد كه بو ن بر اين باور بود كه كودكان و نوجوانان نيز همانند بزرگسهاالن
قادر به تفكيك احساس از تفكر خود هستند (ليو ،لو ،وو ،وانگ و وو .)2016 ،بر اين اساس ميتهوان گفهت
آموزش خودمتمايزسازي سبب ميشود كه نوجوانان داراي والدين مطلقه خود را از آميیتگي بها احساسهات
حاصل از جدايي والدين جدا كرده و بتوانند ،مديريت بهتري بر فرايندهاي هيجاني و اجتماعي خهود داشهته
باشند .كسب و ادرا توانايي در اين حوزه سبب ميشود كه نوجوان ،ادرا مثبتتري از خود داشته باشهد
و از اين طريق ،سازگاري باالتري را نيز بهدست آورد .عالوهبراين خودمتمايز سازي بها آمهوزش مفهاهيمي
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همچون آشنايي با مرزها و حيطههاي كنترل فرد در زندگي شیصي ،يكپارچه ساختن ارزشهها و تجهارب
در ارتباطات و مجهز ساختن اعضا به مهارتهاي خاص ارتباطي سبب مهيشهود تها نوجوانهان طهالق بها
راهبردهاي تعاملي ،ارتباطي و اجتماعي متنوعتهري آشهنا شهده و از ايهن طريهق آنهها روابهط و سهازگاري
اجتماعي باالتري را در اين فرايند بهدست ميآورند .چرا كه كسب مهارتهاي ارتبهاطي و يكپارچههسهازي
تجارب و ارزشها در ارتباطات مفاهيمي هستند كه ميتواننهد بهه بهينهه شهدن روابهط اجتمهاعي و بهبهود
سازگاري اجتماعي ياري رساند.
پژوهش حاضر ،مانند هر پژوهش ديگر با محدوديتهايي نظير محدود بودن نتايج پژوهش بهه گهروه،
جنسيت و منطقه جغرافيايي خاص (نوجوانان پسر طالق شهر تهران) مواجه بود .بنابراين پيشنهاد ميشهود
كه نظير اين پژوهش در جامعه آماري ديگر ،ديگر جنسيت و ساير مناطق جغرافيايي انجام گهردد تها سهبب
افزايش تعميم يافتهها شود .با توجه به يافتههاي حاصل از پژوهش حاضهر توصهيه مهيگهردد ،ايهن روش
آموزشي دركلنيكهاي روانشناسي و مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي ادارات آموزش و پرورش مهورد
استفاده قرار گيرد و همچنين پيشنهاد ميشود؛ مشهاوران مقهاطع میتلهف در دورهههاي ضهمن خهدمت و
كارگاهي با اين روش درماني و كاربرد آن در كاهش پريشاني روانشهناختي و بهبهود سهازگاري اجتمهاعي
نوجوانان طالق آشنا گردند.
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