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Abstract
Introduction: Divorce can put people›s mental health at risk and adjustment can help. The 
aim of study was to determine the effectiveness of «Forgiveness-Based Group Counseling» 
on post-divorce women›s adjustment.
Methods: The research method was quasi-experimental and its design was pretest-posttest 
with control group. The study population was all divorced women referring to crisis 
intervention center of welfare center of Torbat Heydariyeh city in 2016. The sample consisted 
of 30 individuals who were selected through the available sampling method from eligible 
applicants to participate in a forgiveness-based group counseling and randomly assigned to 
two experimental and control groups (15 in each group). The research instrument was the 
“Fisher›s Divorce Adjustment Scale”. Content validity of the questionnaire and reliability 
were assessed by Cronbach›s alpha. The intervention group received «Forgiveness-Based 
Group Counseling» in 6 sessions of 90 minutes. Data were analyzed using SPSS. 22.
Results: «Forgiveness-Based Group Counseling» has a significant effect on increasing self-
worth, abandonment, reducing anger, passing through grief, social intimacy, and social self-
worth, and overall post-divorce adjustment (p <0.05).
Conclusions: «Forgiveness-Based Group Counseling» increases women›s adaptation after 
divorce. Therefore, it is recommended to use this method to increase adjustment and reduce 
post-divorce problems.
Keywords: Forgiveness, Adjustment, Post - Divorced Women.
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چکیده
مقدمــه: طــاق ســبب بــه خطــر انداختــن ســامت روان افــراد مــی شــود و ســازگاري مــی توانــد بــه آن هــا کمــک کنــد. پژوهــش 

حاضــر بــا هــدف تعییــن اثربخشــی "مشــاوره گروهــی مبتنــی بــر بخشــش" بــر ســازگاری زنــان مطلقــه صــورت گرفتــه اســت. 
روش کار: روش پژوهــش حاضــر نیمــه تجربــی و طــرح آن از نــوع پیش آزمون-پس آزمــون بــا گــروه کنتــرل بــوده اســت. جامعــه آمــاری 
موردمطالعــه پژوهــش حاضــر کلیــه زنــان مطلقــه مراجعه کننــده بــه مرکــز مداخلــه بحــران مرکــز بهزیســتی شهرســتان تربت حیدریــه 
در ســال 1395 بــوده انــد. نمونــه پژوهــش 30 نفــر بــا اســتفاده از روش نمونه گیــری در دســترس از بیــن متقاضیــان واجــد شــرایط بــراي 
شــرکت در دوره "مشــاوره گروهــی مبتنــی بــر بخشــش" انتخــاب و بــه  صــورت تصادفــی ســاده )بصــورت قرعــه کشــی( بــه دو گــروه 
 Fisher’s Divorce( "اختصــاص یافتنــد. ابــزار پژوهش "مقیــاس ســازگاری طــاق فیشــر )آزمایــش و کنتــرل )در هــر گــروه 15 نفــر
Adjustment Scale( بــود. روایــی محتــوا پرسشــنامه و پایایــی ابــزار بــه روش آلفــای کرونبــاخ ارزیابــی شــد. بســته درمانی"مشــاوره 
گروهــی مبتنــی بــر بخشــش" در 6 جلســه 90 دقیقــه ای بــرای گــروه مداخلــه اجــرا گردیــد. تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار 

تحلیــل آمــاری اس پــی اس اس نســخه 22 انجــام شــد.
یافتــه هــا:  "مشــاوره گروهــی مبتنــی بــر بخشــش" در افزایــش احســاس خــود ارزشــی، رهــا شــدن، کاهــش خشــم، عبــور از مرحلــه 
ــاداری دارد  ــر معن ــاق، تأثی ــس از ط ــازگاری پ ــش س ــی در افزای ــه  طورکل ــی و ب ــی اجتماع ــود ارزش ــی و خ ــت اجتماع ــوگ، صمیم س

.)p<0/05(
 نتیجــه گیــری:  "مشــاوره گروهــی مبتنــی بــر بخشــش" ســازگاری زنــان پــس از طــاق را افزایــش مــی دهــد.  بنابرایــن، پیشــنهاد 

می شــود  از ایــن روش بــه  منظــور افزایــش ســازگاری و کاهــش مشــکات پــس از طــاق اســتفاده شــود.
کلیدواژه ها: بخشش، سازگاری، زنان پس از طاق. 

تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
ــدید اســت  ــش و دارای تعارضــات ش ــن پرتن ــرای زوجی طــاق ب
ــد  ــی توان ــه م ــتند ک ــی هس ــران مدع ــش گ ــی از پژوه ــا برخ ام
ــی  ــوان یــک راه حــل نهای ــه عن ســودمند باشــد )1،2(.  طــاق ب
مــی توانــد بســتر ســاز شــادمانی و تســکین و بهبــود ســبک هــای 
ارتباطــی  باشــد )3، 4(. امــا بخــش عمــده ادبیــات پژوهــش بــر این 
نکتــه اذعــان دارد، کــه طــاق تنــش بســیار شــدیدی محســوب 

می شــود کــه زنــان مطلقــه را نســبت بــه مــردان بــا چالــش هــای 
اجتماعــی، اقتصــادی  و روانشــناختی بیشــتری مواجهــه  مــی کنــد 
ــش  ــان تن ــی ش ــت زندگ ــل ماهی ــه دلی ــه ب ــان مطلق )5 ،6(. زن
زیــادی را تجربــه مــی کننــد، چــرا کــه آنــان نیازمنــد ســازگاری بــا 
محیــط زندگــی خــود کــه شــامل هنجــار، نــوع روابــط و دوســتی 
ــزوا  ــی و ان ــاس تنهای ــند )7(. احس ــی باش ــت، م ــد اس ــای جدی ه
)8(، مشــکات خلقــی و اضطرابــی )9 ،10( از جملــه آســیب هــای 
پــس از طــاق زنــان مطلقــه مــی باشــد. همچنیــن آســیب هــای 
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پــس از طــاق عــاوه بــر خــود زوجیــن، افــراد دیگــر خانــواده زا 
ــا ضعیــف شــدن وضعیــت  ــر مــی گیــرد؛ بــرای مثــال ب نیــز در ب
ــدان  ــه، فرزن ــادران مطلق ــت هــای اجتماعــی م اقتصــادی و حمای
ایــن افــراد در معــرض فقــر مــادی و اجتماعــی قــرار مــی گیرنــد 
ــراد  ــه اف ــبت ب ــاق نس ــواده ط ــان خان ــودکان و نوجوان )11(. ک
ــامت روان  ــش س ــردگی و کاه ــراب و افس ــم اضط ــادی عائ ع
بیشــتری را گــزارش مــی دهنــد )12 -14(. حتــی والدیــن مــردان 
ــا طــاق  و زنــان مطلقــه )پــدر پــزرگ هــا و مــادر بــزرگ هــا( ب
ــی  ــی کفایت ــس و ب ــه نف ــاد ب ــدم اعتم ــاس ع ــان احس فرزندانش
ــن، بســیاری از  ــاوه برای ــد )15(. ع ــی کنن ــه م بیشــتری را تجرب
ــاد )16(،  ــا اعتی ــه رابطــه طــاق ب بررســی هــای انجــام شــده، ب
ــاره  ــی )19( اش ــت زندگ ــش کیفی ــردگی )17، 18( وکاه افس

ــد. ــی کنن م
بدیهــی اســت کــه پیامدهــای ناگــوار طــاق مــی توانــد منجــر بــه 
احساســاتی نظیــر شکســت، یــاس و ناامیــدي، غمگینــی و خشــم 
در زوجیــن مطلقــه بشــود، بــه همیــن منظــور، پژوهشــگران تاش 
کــرده انــد تــا اقداماتــی را بــه منظــور افزایــش ســازگاری پــس از 
طــاق صــورت دهنــد کــه از ایــن بیــن مــی تــوان مطالعاتــی کــه 
بــه منظــور ارتقــاء ســامت روان زنــان مطلقــه از طریــق درمــان 
ــش  ــی و بخش ــتعاره درمان ــد )20(، اس ــرش و تعه ــر پذی ــی ب مبتن
)21(، برنامــه مداخلــه ای اجتمــاع محــور )22(، طرحــواره درمانــی 
ــاق )24(  ــس از ط ــی پ ــازی زندگ ــی بازس ــمینار آموزش )23(، س
انجــام شــده اســت،  اشــاره کــرد. عــاوه برایــن، یکــی از مداخاتی 
کــه بــه منظــور کاهــش پیامــد هــای مخــرب جدایــی و طــاق در 
زوجیــن توســط درمانگــران اتخــاذ شــده اســت و توانســته اســت 
ســازگاری پــس از طــاق را بــه طــور قابــل ماحظــه ای افزایــش 
دهــد، رویکــرد بخشــش مــی باشــد )22،25،26(؛  بخشــش درمانی 
رویکــردی اســت کــه به موجــب آن افــراد واکنــش منفــی خــود را 
ــزد   ــر مــی انگی ــه یکدیگــر  فــرو می نشــانند و آنهــا را ب نســبت ب
تــا در مقابلــه بــا مشــکات پــس از طــاق،  بــه شــیوه های مثبــت 

تــری واکنــش نشــان دهنــد )27(. 
بخشــش بــه  عنــوان یــک عامــل مثبــت بــه فــرد رنجیــده خاطــر 
ــری روش هــا  ــا به کارگی ــا ب ــد ت ــی، کمــک می کن ــد جدای از فراین
و تمریــن هایــی موجــب التیــام شکســت هــای عاطفــی خود شــود 
و از طرفــی، بــه فــرد خاطــی و مقصــر کمــک مــی کنــد تــا عمــل 
ناصــواب خــود را جبــران کنــد کــه ثمــره آن حفــظ ســامت روحی 
و فکــری هــر دو زوج اســت )26(. معنــای بخشــش از دیــدگاه هــر 
فــردی متفــاوت اســت و تعریــف واحــد و مشــخصی نمــی تــوان 

بــرای آن بیــان کــرد، درواقــع بخشــش بــه ارزش هــا و اعتقــادات 
ــه  ــی "نظری ــه اصل و فرهنــگ هــر فــردی بســتگی دارد )28(. پای
 Forgiveness Therapy Theory of(  "بخشــش درمانــی
the ( بــر ایــن اصــل اســتوار اســت کــه بــا بخشــش افــرادی کــه 
در زندگــی بــه مــا آســیب زده انــد، می تــوان ســامت روان بهتــری 
را تجربــه کــرد )29(. همچنیــن  Horwitz عقیــده دارد کــه اگــر 
ــود و  ــاد می ش ــر ایج ــرد،  تنف ــورت نگی ــن ص ــش در زوجی بخش
ایــن تنفــر تبدیــل بــه خصومــت و عصبانیــت می شــود و ســامتي 
ــاز  ــک نی ــودگي ی ــن، بخش ــرد. بنابرای ــن می ب ــج از بی را به تدری
حیاتــي و مطلــق بــراي ادامــه حیــات بشــریت اســت کــه هماننــد 
رویکــرد روان تحلیلــی، بــه خوبــی مــی توانــد تعارضــات ناشــی از 
دلبســتگی را حــل کــرده و از ســرکوبی خشــم جلوگیری کنــد )30(. 
زمانــي کــه یــک نفــر، دیگــري را می بخشــد، هیجانــات مثبــت در 
جنبه هــای عاطفــي، شــناختي و رفتــاري شــخصیت تقویت شــده و 
هیجانــات منفــي از قبیــل خشــم، نفــرت، رنجــش، انــدوه و تحقیــر 
کاهــش می یابنــد در نتیجــه شــخص افــکار روشــن تری پیداکــرده 
ــر  ــد )31(. از نظ ــت می کش ــام دس ــراي انتق ــزی ب و از برنامه ری
ــک  ــوان ی ــده ی بخشــش به عن Freedman &Enright  پدی
امــر اجتماعــی دارای مزایایــی در ســطح روانــی و بیــن فردی اســت 
کــه نصیــب هــر دو طــرف درگیــر در رابطــه مــی شــود. ایــن مزایــا 
عبــارت انــد از، کمــک در آرامــش روانــی از طریــق تغییــرات مثبت 
در احساســات، بهبــودی شــرایط جســمی و روانــی، بازیابــی حــس 
توانایــی فــردی شــخص قربانــی، کمــک بــه آشــتی بیــن شــخصی 
کــه جــرم بــر روی او اتفــاق افتــاده و باعــث ارتقــای امید بــرای حل  
اختافــات میــان گروهــی در دنیــای واقعــی مــی شــود )32(. دریک 
مطالعــه فراتحلیــل انجــام شــده از پژوهــش هــای حیطــه بخشــش 
درمانــی گــزارش شــده اســت کــه مداخــات مبتنــی بر بخشــایش 
ــده از  ــراد آســیب دی ــه اف ــرای کمــک ب ــح ب ــک انتخــاب صحی ی
ــکاران   ــش Dehghani و هم ــج پژوه ــت )33(. نتای ــط اس رواب
ــا رویکــرد  نشــان مــی دهــد کــه بخشــش درمانــي در مقایســه ب
اســتعاره درمانــی، در بهبــود ابعــاد خــود ارزشــي، رهاشــدگي، خشــم 
و ســوگ مراجعــان موثرتــر بــوده اســت )21(. عــاوه بــر ایــن، از 
ــه ای کــه بــه صــورت فراتحلیــل بررســی  مجمــوع نتایــج 5 مقال
شــده بــود،  چنیــن نتیجــه گیــری شــد کــه بخشــش خطــا هــای 
بیــن فــردی موجــب کاهــش ســطح خلــق منفــی در افــراد مــی 
شــود )34(. لــذا بــا توجــه بــه آنچــه توضیــح آن داد شــد،  طــاق 
مــی توانــد ســامت روان افــراد و ســازگاري آن هــا را تحــت تأثیــر 
قــرار دهــد.  بنابرایــن، پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعیین اثربخشــی 
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ــازگاری  ــش س ــش" برافزای ــر بخش ــی ب ــی مبتن ــاوره گروه "مش
زنــان مطلقــه صــورت گرفتــه اســت. 

روش کار
ــه در  ــد ک ــی می باش ــه تجرب ــوع نیم ــر از ن ــش حاض روش پژوه
ــا گــروه کنتــرل اســتفاده  آن از طــرح پیش آزمــون- پس آزمــون ب
ــان مطلقــه ی   شــده اســت. جامعــه آمــاری  پژوهــش را کلیــه زن
ــه در بحــران ســازمان بهزیســتی  ــز مداخل ــه مرک ــده ب مراجعه کنن
شهرســتان تربت حیدریــه در ســال  1395 تشــکیل داده اســت کــه 

نتیجــه پرونــده آن هــا منجــر بــه طــاق شــده اســت.  
جهــت انتخــاب نمونــه از روش نمونه گیــری در دســترس اســتفاده 
شــد، بدیــن ترتیــب بــرای شــروع مطالعــه ابتــدا، مجوزهــای الزم 
ــت  ــتان ترب ــتی شهرس ــش از اداره کل بهزیس ــام پژوه ــرای انج ب
ــز  ــه در مرک ــرادی ک ــت اف ــه لیس ــپس ب ــد. س ــذ ش ــه اخ حیدری
ــال  ــه در س ــتان تربت حیدری ــتی شهرس ــران بهزیس ــه  بح مداخل
1395 پرونــده طــاق داشــتند و  از قبــل بــرای دریافــت مشــاوره 
طــاق مراجعــه کــرده بودنــد، ولــی نتیجــه فراینــد مشــاوره آنهــا 
ــه پژوهــش  ــای ورود ب ــود  و ماک ه ــده ب ــه طــاق منجــر ش ب
ــه شــد و از آن هــا جهــت شــرکت در  ــد ، تمــاس گرفت را دارا بودن
دوره "مشــاوره گروهــی مبتنــی بــر بخشــش" دعــوت بــه عمــل 
آمــد. 43 نفــر بــه روش در دســترس بــرای شــرکت در ایــن جلســه  
ــر  ــا 30 نف ــب شــدند، ســپس دو گــروه 15 نفــری جمع هــا داوطل
بــه روش تصادفــی ســاده از لیســت 43 نفــری بــه صــورت قرعــه 
کشــی انتخــاب و در گــروه آزمایــش و گــروه کنتــرل قــرار گرفتنــد.
بــه منظــور رعایــت ماحظــات اخاقــی پژوهــش، رضایــت آگاهانه 
ــج پژوهــش   ــرای اجــرا و انتشــار نتای از شــرکت کنندگان اخــذ و ب
بــا تاکیــد بــر اصــل محرمانگــی توضیحــات کامــا جامع و روشــن 

تــری داده شــد.
الزم بــه ذکــر اســت ماک هــای ورود بــه پژوهــش عبــارت بودنــد 
ــال،  ــر 3 س ــاق و حداکث ــاه از ط ــل 6 م ــدن حداق ــپری ش از ؛ س
ــل  ــتن حداق ــی، داش ــه های آموزش ــرکت در جلس ــه ش ــه ب عاق
ــاد  ــاالت ح ــتن اخت ــاال، نداش ــه ب ــی ب ــم ابتدای ــات پنج تحصی
روانــی - شــخصیتی )بــر اســاس گزارشــات درج شــده در پرونده آن 
هــا(، عــدم ســوءمصرف مــواد و اعتیــاد )بــر اســاس خــود اظهــاری 
آنــان(، همچنیــن از ماک هــای خــروج  مصــرف هرگونــه داروی 
ــر،  ــه ای دیگ ــه مداخل ــان در برنام ــرکت هم زم ــکی، ش روان پزش
انصــراف یــا عــدم توانایــی شــرکت کامــل در همــه جلســات بــود. 
ــازگاری طــاق  ــاس س ــای پژوهش،"مقی ــع آوری داده ه ــزار جم اب

          )Fisher’s Divorce Adjustment Scale( فیشــر" 
  Bruce Fisher مــی باشــد کــه در ســال 1976، توســط
معرفــی شــد. ایــن مقیــاس در ســال 1978 مجــدد بــه روز رســانی 
ــه روش  ــه ب ــه اســت ک ــاس متشــکل از 100 گوی ــن مقی شــد. ای
لیکــرت  پنــج درجــه ای 1 )همیشــه( الــی 5 )هرگــز( نمره گــذاری 
ــره  ــر نم ــره 100، حداکث ــل نم ــاس حداق ــن مقی ــود. در ای می ش
500 اســت. نمــرات بــاال بیان کننــده ســازگاری کمتــر بــا طــاق 
ــا طــاق اســت.  ــده ســازگاری بیشــتر ب و نمــرات پاییــن بیان کنن
ــارت هســتند از: 1-  ــه عب ــاس دارد ک ــرده مقی ــاس 6 خ ــن مقی ای
احســاس خــود ارزشــی 2-رهــا شــدن 3- خشــم 4- ســوگ 5- 
 Fisher & .ــی ــود ارزشــی اجتماع ــی و 6- خ ــت اجتماع صمیم
Satir پــس از جمــع آوری داده هــای ایــن مقیــاس روی 100 نفــر 
از زوجیــن مطالقــه ای کــه در کارگاه فــوق شــرکت کــرده بودنــد، 
ــای  ــه روش آلف ــور را ب ــاس مذک ــی کل مقی ــی درون ــب پایای ضری
ــرده  ــرای خ ــون 0/98 و 0/92 و ب ــودر – ریچارس ــاخ و ک کرونب
ــد. همچنیــن  ــا 0/95 گــزارش کردن مقیاس هــای آن بیــن 0/87 ت
ــای  ــد، برمبن ــه تایی ــه منزل ــاس را ب ــن مقی ــی ای ــی محتوای روای
ــمالی،  ــرادو ش ــگاه کل ــی دانش ــص بالین ــراد متخص ــاوت اف قض

ــتند )35(. ــب دانس مناس
ــه  ــک نمون ــاس را روی ی ــن مقی ــکاران ای Slanbekova و هم
ــد زن و 27  ــان )63 درص ــی زب ــه روس ــراد مطلق ــری از اف 90 نف
ــرا  ــد، اج ــرده ان ــی ک ــی م ــتان زندگ ــه در قزاقس ــرد( ک ــد م درص
ــه  ــر زوج مطلق ــی آن روی همــان 90 نف ــی درون ــد، پایای ــرده ان ک
ای کــه بــه دلیــل مشــکات روان شــناختی بــه مراکــز مشــاوره و 
خدمــات درمانــی شــهر قــزاق رجــوع کــرده بودنــد، بــا مقادیــری 
در دامنــه 0/65 تــا 0/80 گــزارش شــده اســت. همچنیــن، آلفــای 
کرونبــاخ آن بــرای خــرده مقیــاس هــای احســاس خــود ارزشــی، 
ــود ارزشــی  ــی و خ ــت اجتماع ــا شــدن، خشــم، ســوگ، صمی ره
اجتماعــی بــه ترتیــب 0/92، 0/84، 0/82، 94/، 0/75 و 0/69 

ــد )36(. ــزارش ش گ
Yilmaz & Fisilogluدر ترکیــه روی یــک نمونــه 129 
نفــری از افــراد مطلقــه )95 نفــر زن،26 نفــر مــرد( ، روایــی ایــن 
ــه در آن  ــنجیده اســت ک ــی ضابطــه س ــه روش روای ــاس را ب مقی
ــانگان  ــیاهه نش ــا "س ــنامه را ب ــن پرسش ــتگی ای ــب همبس ضری
کــه   ))Brief Symptom Inventory )BSI( کوتــاه" 
عائــم آشــفتگی هــای روانشــناختی را مــی ســنجد، 0/72 گــزارش 
ــه  ــاس را ب ــی مقی ــدار 0/89 پایای ــا مق ــن، ب ــت همچنی ــرده اس ک
روش دونیمــه کــردن تاییدکــرده اســت، )37(. ترجمــه و هنجاریابی 
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و   Asenjerani توســط   در ســال 2018  پرسشــنامه  ایــن 
همــکاران صــورت گرفتــه اســت، آنهــا بــه منظــور بررســی پایایــی 
و روایــی،  مقیــاس مذکــور را بیــن 486 نمونــه افــراد طــاق گرفته 
)49/5 درصــد زن، 50/5 مــرد( در شــهر کــرج، اجــرا کردنــد،  نتایــج 
 Validity( پژوهــش آن هــا نشــان داد کــه  روایــی ضابطــه ای
Related-Criterion( ســنجیده شــده بــرای ایــن مقیــاس که 
از طریــق محاســبه ضریب همبســتگی آن با "پرسشــنامه ســامت 
عمومــی-General Health Questionnaire( ”28-28( و 
 Satisfaction with Life( "ــی ــت از زندگ ــاس رضای "مقی
ــزان همبســتگی  ــب می ــه ترتی ــه اســت، ب Scale( صــورت گرفت
ــاد شــده 0/68 و 0/89 گــزارش کــرده  ــا پرسشــنامه هــای ی آن ب
ــاخ0/93 و  ــای کرونب ــا اســتفاده از آلف ــی آن ب ــی درون اســت. پایای
بــا اســتفاده از روش دونیمــه ســازی 0/89 بــوده اســت. همچنیــن 
ــاس هــای احســاس خــود  ــرای خــرده مقی ــاخ آن ب ــای کرونب آلف
ارزشــی، رهــا شــدن، خشــم، ســوگ، صمیمــت اجتماعــی و خــود 
ــب 0/81، 0/86، 0/89، 0/88، 0/76 و  ــه ترتی ــی ب ارزشــی اجتماع

ــزارش شــده اســت )38(.  0/69 گ
در پژوهــش حاضــر، علــی رغــم اینکــه پرسشــنامه مذکــور از قبــل 
ــز  ــود )38( و در پژوهــش هــای دیگــری نی ــی شــده ب هنجــار یاب
ــا  ــود )21،24(، ب ــه ب ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــران م ــل ای در داخ
ــروه  ــر از مدرســین گ ــی توســط 6 نف ــی محتوای ــن وجــود، روای ای
ــرای  ــت. ب ــرار گرف ــد ق ــورد تایی ــورد، م ــگاه بجن ــاوره دانش مش
بررســی پایایــی مقیــاس در یــک نمونــه 30 نفــری از زنــان مطلقــه 
بهزیســتی شهرســتان تربــت حیدریــه ، از شــیوۀ همســانی درونــی 
ــد،  ــه دســت آم ــی کل مقیاس هــا 0/97 ب ــه پایای اســتفاده شــد ک
همچنیــن آلفــای کرونبــاخ آن بــرای خــرده مقیــاس های احســاس 
خــود ارزشــی0/85، رهــا شــدن 0/87، خشــم 0/75، ســوگ 0/89، 
ــه  ــی 0/65 ب ــی اجتماع ــود ارزش ــی 0/68 و خ ــت اجتماع صمیم

دســت آمــد.
پــس از انتخــاب افــراد گــروه آزمایــش و کنتــرل، از هــر دو 
گــروه پیش آزمــون بــه عمــل آمــد. بدیــن ترتیــب کــه "مقیــاس 
ــد.  ــل ش ــروه تکمی ــر دو گ ــازگاری طــاق فیشــر"  توســط ه س
ــی  ــه ای توجیه ــه، در جلس ــه مداخل ــمی برنام ــروع رس ــل از ش قب
ــن،  ــی اهــداف، قوانی ــه معرف ــش، پژوهشــگر ب ــروه آزمای ــرای گ ب
مــکان، تاریــخ و طــول مــدت جلســه ها پرداخــت و از آن هــا 
ــی  ــه آموزش ــاه در 6 جلس ــدودأ دو م ــدت ح ــه م ــد ب ــته ش خواس
"مشــاوره گروهــی مبتنــی بــر بخشــش" کــه به صــورت هفتگــی 
ــز  ــات مرک ــالن جلس ــش در س ــن پژوه ــگر اول ای ــط پژوهش توس
مداخلــه  در بحــران هــای فــردی، خانوادگــی و اجتماعی بهزیســتی 

کننــد.  برگــزار می شــود، شــرکت  تربت حیدریــه  شهرســتان 
ــن  ــان ای ــا پای ــه ت ــد ک ــته ش ــرل خواس ــروه کنت ــن از گ همچنی
جلســات در لیســت انتظــار باقــی بماننــد . پــس از اتمــام جلســات 
آموزشــی بــرای گــروه آزمایــش همزمــان  توســط تمــاس تلفنــی 
قبلــی از گــروه کنتــرل خواســته شــده بــود کــه در ســاعات پایانــی 
آخریــن جلســه درمانــی گــروه آزمایــش حضــور یابنــد  و "مقیــاس 
ــن  ــر ای ــد و ب ــل نماین ــازگاری طــاق فیشــر" را مجــدد تکمی س
اســاس مقیــاس مذکــور بــه عنــوان پس آزمــون در هــر دو گــروه 
اجــرا شــد، بــرای گــروه کنتــرل نیــز جلســه های "مشــاوره 

ــزار شــد.  ــر بخشــش" برگ ــی ب گروهــی مبتن
اســاس  بــر  مداخلــه  مراحــل  کــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
بــر  مبتنــی  گروهــی  "مشــاوره  پروتــکل  توصیــف عملــي 
                Enrightآموزشــی برنامــه  و   Worthington"بخشــش
ــرا  ــران )21(، اج ــل ای ــز در داخ ــری نی ــش دیگ )39،40( و پژوه
گردیــد. ایــن پروتــکل صــرف نظــراز جلســاتی کــه بــرای اجــرای 
پیــش آزمــون و پــس آزمــون تشــکیل مــی شــود، شــامل 6 جلســه  
90 دقیقــه ای اســت کــه بــه طــور مختصــر شــرح جلســات آن بــه 

ــت:  ــوده اس ــورت ب ــن ص ای
در جلســه اول بــه بررســی اهــداف گروهــی، توصیــف قوانیــن گروه 
و ایجــاد رابطــه درمانــی، تعریــف بخشــایش، مراحــل بخشــایش و 
ــان  ــه بی ــه شــده اســت. در جلســه دوم؛ ب ــان پرداخت ــح درم توضی
احساســات منفــی و رنجــش از دیگــران، بــا هــدف تخلیــه هیجانی 
ــران  ــای دیگ ــدی ه ــرای ب ــده ب ــف ش ــرژی تل ــه ان ــه ب و توج
ــات  ــان احساس ــوم بی ــه س ــوع جلس ــت. موض ــده اس ــز ش متمرک
منفــی و رنجــش از دیگــران، بــا هــدف تخلیــه هیجانــی و توجــه 
بــه انــرژی تلــف شــده بــرای بــدی هــای دیگــران اســت.  جلســه 
چهــارم بــا هــدف ارزش و مزیــت هــای تعهــد بخشــیدن، دالیــل 
بخشــیدن  و بــه چــه چیزهایــی شــک داریــد تشــکیل شــده اســت. 
جلســه پنجــم بــا هــدف حرکــت بــه ســمت بخشــیدن فــردی کــه 
آســیب رســانده و یافتــن معنــا در بخشــیدن برگــزار شــده اســت. 
در پایــان جلســه ششــم؛ محتــوای زیــر را پوشــش داده اســت؛ چــه  
زمانــی آمــاده هســتید کــه بگوئیــد مــن او را بخشــیده ام، مرحلــه 
بعــدی در بخشــایش بــرای شــما چیســت و چــه کســانی هســتند 

کــه الزم اســت آنهــا را ببخشــید. 
ــول  ــم ط ــاه و نی ــدود دو م ــه ح ــا ک ــع آوری داده ه ــس از جم پ
کشــید، بــه  منظــور آزمــون فرضیه هــای پژوهــش، از روش تحلیــل 
کوواریانــس اســتفاده شــد. تحلیل هــای ایــن پژوهــش بــه کمــک 
نرم افــزار اس پــی اس اس نســخه 22  انجــام شــد. شــایان ذکــر 

اســت کــه ســطح معنــاداری P<0/05 در نظــر گرفتــه شــد.
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یافته ها 
در ایــن پژوهــش میانگیــن ســنی گــروه آزمایــش 38/6 )2/68 ±(، 
گــروه کنتــرل 38/53 )3/11 ±( بــود .بــه ترتیــب در گــروه هــای 
آزمایــش و کنتــرل 5 )33 درصــد( و 7 )46 درصــد( نفــر بیشــتر از 
6 مــاه و کمتــر از یــک ســال از زمــان طاقشــان گذشــته بــود و 

بــرای مابقــی شــرکت کننــدگان، ایــن مــدت بیــن یــک تا 3 ســال 
ــی در  ــم و کارشناس ــی دیپل ــدرک تحصیل ــت.  م ــوده اس ــر ب متغی
هــر دو گــروه، بیشــترین میــزان توزیــع فراوانــی تحصیــات افــراد 
شــرکت کننــده را در بــر گرفتــه اســت )27 درصــد بــرای هــر دو 

گــروه(. 
جدول 1: شاخصهای توصیفی متغیر سازگاری بعد از طاق و ابعاد آن در پیش آزمون و پس آزمون

گروهمتغیر
پس آزمونپیش آزمون

انحراف استانداردمیانگینانحراف استانداردمیانگین

آزمایشسازگاری کلی
کنترل

393/13
411/86

5/27
10/21

275/13
406/66

2/88
7/01

آزمایشرها شدن
کنترل

78/46
84/73

1/84
3/57

61/20
89/93

0/88
1/60

آزمایشخشم
کنترل

44/53
44/73

1/05
1/40

32/86
49/60

0/44
0/97

آزمایشسوگ
کنترل

87/73
91/06

2/16
2/98

66/20
96/80

1/06
1/75

آزمایشصمیمت اجتماعی
کنترل

28/33
29/26

0/74
1/38

21/86
32/26

0/37
0/78

آزمایشخود ارزشی اجتماعی
کنترل

31/73
35/40

0/80
1/24

24/13
36/40

0/40
0/70

آزمایشاحساس خود ارزشی
کنترل

44/25
47/03

1/21
1/85

41/68
46/07

0/15
0/13

شــاخص هــای توصیفــی متغیــر ســازگاری پــس از طــاق و ابعــاد 
آن بــه تفکیــک گــروه کنتــرل و آزمایــش در )جــدول1( آورده شــده 

 . ست ا
همچنیــن، نتایــج بررســی مفروضــه همگنــی شــیب هــای 
رگرســیون در )جــدول2( ارائــه شــده اســت، همانگونــه کــه 

ــون  ــال آزم ــر احتم ــردد ، مقادی ــی گ ــه م ــدول2( ماحظ در )ج
ــای  ــر ه ــه متغی ــون کلی ــش آزم ــرات پی ــل نم ــل از تعام f  حاص
ــوده )p≥0/05( در نتیجــه  ــروه ، بیشــتر از 0/05 ب ــا گ پژوهــش ب

ــت. ــرار اس ــیون برق ــای رگرس ــیب ه ــی ش ــه همگن مفروض

جدول 2: بررسی مفروضه همگنی شیب های رگرسیون برای اجرای تحلیل کوواریانس

مقدار احتمال F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییر )تعامل(
0/248 1/34 8/54 1 8/54 سازگاری کلی * گروه )مداخله آزمایشی(
0/115 2/68 42/73 1 42/73 رها شدن* گروه )مداخله آزمایشی(
0/320 0/99 29/65 1 29/65 خشم * گروه )مداخله آزمایشی(
0/483 0/51 32/78 1 32/78 سوگ * گروه )مداخله آزمایشی(
0/231 1/50 58/73 1 58/73 صمیمت اجتماعی* گروه )مداخله آزمایشی(
0/467 0/52 28/65 1 28/65 خود ارزشی اجتماعی* گروه)مداخله آزمایشی(
0/077 3/30 64/70 1 64/70 احساس خود ارزشی * گروه)مداخله آزمایشی(

ــش  ــای پژوه ــتنباطی داده ه ــل اس ــه تحلی ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــدا  ــس می باشــد، ابت ــل کوواریان حاضــر مســتلزم اســتفاده از تحلی
ــور بررســی  ــت. به منظ ــرار گرف ــنجش ق ــای آن موردس مفروضه ه
ــد،  ــتفاده ش ــن اس ــون لوی ــا از آزم ــی واریانس ه ــه همگن مفروض
نتایــج حاکــی از برقــرار بــودن ایــن مفروضــه در متغیــر ســازگاری 
پــس از طــاق )P<0/05، 0/07( و مولفــه هــای رهاشــدن )0/47 
 ،)P<0/05، 0/24( ســوگ ،)P<0/05،  0/06( خشــم ،)P<0/05،

ــی  ــود ارزشــی اجتماع ــی )P<0/05،  0/15(، خ ــت اجتماع صمیم
ــاس  ــاس احس ــرده مقی ــا در خ ــد ام ــی باش )P<0/05، 0/05( م
ارزش خــود ، ایــن مقــدار کمتــر از حــد مــورد انتظــار اســت )0/01 
ــا توجــه بــه مقــدار احتمــال آزمــون f )3/45( و  ،P<0/05( کــه ب
ســطح معنــی داری مشــاهده شــده در ســازگاری کلــی کــه باالتــر 
از 0/05 اســت، مــی تــوان ایــن مفروضــه را رعایــت شــده در نظــر 

ــت )41(. گرف
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جدول3: نتایج تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین های سازگاری پس از طاق و  مؤلفه های آن در گروه های آزمایش و کنترل

مقدار اِتامقدار احتمالFمیانگین مجذوراتDfمجموع مجذوراتمتغیرها
سازگاری کلی
پیش آزمون

گروه

544/09
113839/021

1

544/09
113839/02

58/61
266/09

0/001
0/001

0/64
0/90

احساس خود ارزشی
پیش آژمون

گروه

32/47
7593/73

1
1

32/47
7593/73

60/46
225/65

0/001
0/001

0/62
0/89

رها شدن
پیش آزمون

گروه

28/503
5473/194

1
1

28/503
5473/194

43/44
218/98

0/001
0/001

0/54
0/89

خشم
پیش آزمون

گروه

1/01
2101/03

1
1

1/01
2101/03

88/31
238/02

0/001
0/001

0/71
0/89

سوگ

پیش آزمون
گروه

17/63
6706/41

1
1

17/63
6706/41

32/3
208/80

0/001
0/001

0/41
0/88

صمیت اجتماعی
پیش آزمون

گروه

0/81
795/39

1
1

0/81
795/39

62/34
136/050/001

0/001

0/51
0/83

خود ارزشی اجتماعی
پیش آزمون

گروه

1/98
889/11

1
1

1/98
889/11

14/54
177/35

0/001
0/001

0/31
0/86

ــون  ــش آزم ــر پی ــرل اث ــا کنت ــج )جــدول 3(، ب ــه نتای ــه ب ــا توج ب
تفــاوت مشــاهده شــده در میانگیــن دو گــروه آزمایــش و کنتــرل 
ــر ســازگاری معنــی دار اســت )f=266/09 و p=0/001( و  در متغی
انــدازه اثــر 0/90 حاکــی از تاثیــر گــذاری بــاالی "مشــاوره گروهی 
مبتنــی بــر بخشــش" بــر ســازگاری پــس از طــاق زنــان مطلقــه 
ــاوت مشــاهده شــده در  ــه تف ــه ب ــا توج ــن ب ــی باشــد.  همچنی م
میانگیــن هــای دو گــروه آزمایــش و کنتــرل درمتغیرهای احســاس 
ــود  ــی و خ ــا شــدن، ســوگ، صمیمــت اجتماع ــود ارزشــی، ره خ
ــه  ــتند )P <0/001(، در نتیج ــی دار هس ــی، معن ــی اجتماع ارزش
ــر بخشــش"  ــوان گفــت کــه "مشــاوره گروهــی مبتنــی ب مــی ت
بــر افزایــش احســاس خــود ارزشــی، رهــا شــدن، خشــم، ســوگ، 
ــاق  ــان ط ــی در زن ــی اجتماع ــود ارزش ــی و خ ــت اجتماع صمیم

مؤثــر اســت. 

بحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن اثــر بخشــی "مشــاوره گروهــی 
ــت  ــه انجــام گرف ــان مطلق ــر ســازگاری زن ــی بربخشــش" ب مبتن
ــر بخشــش"  ــی ب ــه "مشــاوره گروهــی مبتن ــج نشــان داد ک نتای
ــن  ــود. همچنی ــی ش ــه م ــان مطلق ــازگاری زن ــش س ــث افزای باع
نتایــج نشــان داد کــه ایــن برنامــه مداخلــه توانســته اســت در تمــام 

ابعــاد متغیــر ســازگاری پــس از طــاق )احســاس خودارزشــی، رهــا 
ــی(  ــی اجتماع ــود ارزش ــی و خ ــت اجتماع ــوگ، صمیم ــدن، س ش

تاثیــر معنــی داری داشــته اســت.
ــکاران  ــش، Dehghani و هم ــای پژوه ــه ه ــا یافت ــو ب همس
بــه بررســی اثــر بخشــی آمــوزش مبتنــی بــر بخشــش بــر ابعــاد 
ــج  ــد، نتای ــیراز پرداختن ــهر ش ــس از طــاق ش ــان پ ــازگاری زن س
ــروه  ــی دار دو گ ــاوت معن ــده ی تف ــان دهن ــا نش ــش آن ه پژوه
ــاق  ــس از ط ــازگاری پ ــای س ــه ه ــش در مولف ــرل و آزمای کنت
ــر  ــی ب ــه روش آموزشــی مبتن ــد ک ــا نشــان دادن ــه ه ــد؛ یافت بودن
ــر  ــه موث ــان مطلق ــاق زن ــس از ط ــازگاری پ ــر س ــایش ب بخش
اســت )25(. پژوهــش حاضــر تمامــی ابعــاد متغیــر ســازگاری پــس 
از طــاق را از جملــه افزایــش احســاس خــود ارزشــی، رهاشــدن، 
خشــم و ســوگ موثــر بــوده اســت. بــه همیــن ترتیــب، در راســتای 
ــه  ــد ک ــان دادن ــکاران نش ــا،  Dehghani و هم ــه ه ــن یافت ای
ــاق  ــس از ط ــازگاری پ ــاد س ــود ابع ــي در بهب ــش درمان بخش
ــر از  ــوگ( موثرت ــم و س ــدن، خش ــي، رهاش ــود ارزش ــاس خ )احس
 .)21( اســت   "  Metaphor Therapy"درمانــی اســتعاره 
Brown & Rudestam نیــز اثــر بخشــی "مشــاوره گروهــی 
ــان  ــر ابعــاد ســازگاری پــس از طــاق زن مبتنــی بــر بخشــش" ب
ــه هــای پژوهــش  ــز از یافت ــج نی ــن نتای ــد، ای ــد کردن ــه تایی مطلق
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ــر  ــی ب ــی مبتن ــاوره گروه ــی "مش ــر بخش ــر اث ــی ب ــر مبن حاض
ــان مطلقــه حمایــت مــی کنــد )43(.  ــر ســازگاری زن بخشــش" ب
ــد  ــرده ان ــتدالل ک ــی اس ــی پژوهش ــکاران ط Hamidi و هم
بخشــش بــه عنــوان یــک راهبــرد مقابلــه ای بــا افزایــش رضایــت 
زناشــویی و ســامت جســمی و روانــی زوجیــن رابطــه دارد، ایــن 
درحالــی اســت کــه پژوهــش حاضــر نیــز در کاهــش ابعــاد ســوگ، 
خشــم، افزایــش احســاس خــود ارزشــی، صمیــت اجتماعــی موثــر 
بــوده اســت. بنابرایــن، مــی تــوان گفــت بــه نوعــی ســامت روان 
ــج پژوهــش  ــن منظــر نتای ــذا از ای ــراد را افزایــش داده اســت، ل اف
یــاد شــده، در راســتای یافتــه هــای پژوهــش حاضــر اســت )44(. 
ــر  ــی ب ــان مبتن ــی درم ــی، اثربخش ــه طول ــک مطالع Kato در ی
بخشــش را بــر افزایــش رضایــت زناشــویی و دوام و پیشــگیری از 

ــرده اســت )45(.  ــزارش ک ــقانه گ ــط عاش شکســت رواب
ــر اثــر بخشــی "مشــاوره  در تبییــن نتایــج بدســت آمــده مبنــی ب
ــس  ــازگاری پ ــش س ــر افزای ــش" ب ــر بخش ــی ب ــی مبتن گروه
از طــاق، مــی تــوان بــه دالیــل گوناگونــی اشــاره کــرد، 
ــردد؛   ــر گ ــت بخشــش ب ــه ماهی ــد ب ــی توان ــی م ــل کل ــک دلی ی
Worthington معتقــد اســت کــه بخشــش هــم یــک تصمیــم 
و هــم یــک تغییــر واقعــی در تجربــه عاطفــی افــراد اســت کــه این 
تغییــر در عواطــف یــا هیجانــات بــا آرامــش و ســازگاری جســمی و 

ــه دارد )46(. ــی رابط روان
در تبییــن اثــر بخشــی "مشــاوره گروهــی مبتنــی بــر بخشــش" در 
کاهــش خشــم، مــی تــوان اســتدالل کــرد کــه افــراد بعــد طــاق 
بــه دالئــل زیــادی ماننــد احســاس طــرد شــدن، آینــده نامعلــوم و 
ــراً  ــه اکث ــوند ک ــمی می ش ــار خش ــی دچ ــکات مال ــرس از مش ت
تــاش می کننــد کــه آن را ســرکوب کننــد غافــل از اینکــه خشــم 
در طوالنی مــدت باعــث افســردگی مــی شــود )47(.  ایــن در حالــی 
اســت کــه در جلســات بخشــش درمانــی، از طریــق تمریــن نمادین 
دســت شســتن و رهــا کــردن رنجشــی کــه گویــی در دســت هــا 
مشــت شــده اســت و بــا فنــون نــگاه کــردن در آیینــه بــه خــود بــه  
عنــوان فــردی کــه بخشــنده اســت ، بــه فــرد کمــک مــی شــود 
کــه از رابطــه قبلــی رهایــی پیــدا کنــد )39(. فــردی کــه بــا رفتــار 
غیرمنصفانــه شــخص دیگــر دچــار آســیب شــده اســت هنگامی که 
ــه او  ــبت ب ــز نس ــار خصومت آمی ــم و رفت ــد از خش او را می بخش
ــش  ــز در پی ــار ترحم آمی ــه او رفت ــبت ب ــد و نس ــر می کن صرف نظ
ــد  ــی مانن ــام تمرین های ــق انج ــر از طری ــن ام ــرد )48(. ای می گی
ــی  ــی خال ــر همســر ســابق، نوشــتن نامــه و صندل کشــیدن تصوی

خشــمی کــه نســبت بــه همســر ســابق دارد، از بیــن ببــرد )39(. 

ــر بخشــش"  در تبییــن اثــر بخشــی "مشــاوره گروهــی مبتنــی ب
ــوان  ــی ت ــدن، م ــا ش ــی و ره ــود ارزش ــاس خ ــش احس ــر افزای ب
ــه  ــه اي ک ــان مطلق ــد زن ــه از دی ــاره داشــت ک ــر اش ــن ام ــه ای ب
مشــکل ســازگاري بــا طــاق را حــل نشــده یافتــه انــد، تفکر ســیاه 
ــع از دیــدن مــوارد مثبــت  ــا خــود دارد، مان و ســفیدی کــه فــرد ب
اطــراف نیــز مــی شــود و بــه لحــاظ روانشــناختی گویــی فــرد خــود 
ــت  ــی اس ــن در حال ــد، ای ــی بین ــرام و .. نم ــه، احت ــق توج را الی
ــه  ــن "ب ــا تمری ــرد ب ــه در جلســات گروهــی تشــکیل شــده  ف ک
خــرس ســفید فکــر نکــن" یــاد می گیــرد ابتــدا در بــاره مشــکلش  
بیندیشــد، ســپس آن را همانگونــه کــه هســت بپذیــرد و یــا آن را 
ــه  ــرد ک ــی گی ــاد م ــت ی ــد و در نهای ــل کن ــی ح ــور منطق ــه ط ب
ــا  ــد افــکار خــود را کنتــرل کنــد. همچنیــن فــرد ب چطــور می توان
ــرده اســت  ــران ک ــق دیگ ــه در ح ــی ک ــا لیســت خطاهای ــه ب ارائ
ولــی بخشــیده شــده و نوشــتن نامــه سپاســگزاری بــه آن فــرد، بــه 
ــدوه گذشــته را رهــا  ــردازد و غــم و ان ــادآوری رنجش هــا مــی پ ی

ــد )39(.  مــی کن
در توجیــه دالیــل اثــر بخشــی "مشــاوره گروهــی مبتنــی 
ــوان اســتدالل  ــر کاهــش احســاس ســوگ، مــی ت بربخشــش" ب
کــرد، زنــان مطلقــه اي کــه مشــکات ســازگاري بــا طــاق دارند، 
ــی  ــی و خانوادگ ــوار اجتماع ــرایط دش ــا ش ــی ب ــل رویاروی ــه دلی ب
ــاز  ــرار گرفتــن در ایــن شــرایط و صحبــت کــردن ب ــه ق موفــق ب
در مــورد ایــن فقــدان هــا را ندارنــد. حتــی بخشــی از ایــن فقــدان
ــه  ــه اي کــه طــرد شــده و از دســت رفت ــه عاق ممکــن اســت ب
بازگــردد کــه خانــواده و دوســتان فــرد معمــواًل بــا دیــد قضاوتــی 
ــرد حتــی موقعیــت  ــد، پــس ف ــا ایــن مســئله برخــورد مــی کنن ب
بیــان ایــن ســوگ را نیــز پیــدا نمــی کنــد. امــا زمانــی کــه فــرد 
ــه او  ــرا ب ــر قضاوتــی و پذی ــرد فضــاي غی ــرار مــی گی در گــروه ق
ــل تحمــل ســازد.به  ــن ســوگ را قاب ــد ای ــد بتوان ــی کن کمــک م
مــرور زمــان مشــارکت در ایــن جلســات درمانــی،  باعــث بهبــود 
روابــط اجتماعــی فــرد شــده و در نتیجــه فــرد با بخشــش احســاس 
ــی  ــدا م ــرش پی ــان احســاس پذی ــرور زم ــه م ــرده، و ب آرامــش ک

ــد )49 ،50(.  کن
ــر  ــی ب ــی مبتن ــاوره گروه ــی "مش ــر بخش ــی اث ــه چرای در توجی
بخشــش"  بــر افزایــش خــود ارزشــی اجتماعــی و صمیــت 
اجتماعــی مــی تــوان گفــت؛ جلســات "مشــاوره گروهــی مبتنــی 
بــر بخشــش" زمینــه حضــور فــرد را در اجتمــاع فراهــم می کنــد 
ــت  ــی و تقوی ــای اجتماع ــرکت در فعالیت ه ــا ش ــرد ب ــع ف در واق
زمینه هایــی کــه در اثــر طــاق دســتخوش تغییــر شــده، احســاس 
مفیــد بــودن می کنــد و زمینــه خــود ارزشــی اجتماعــی را در فــرد 
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ــه  ــرژی ب فراهــم می شــود. بخشــیدن همســر ســابق و صــرف ان
ــا  ــن ارزش ه ــاء ای ــرای ارتق ــاش ب ــت و ت ــات مثب ســمت هیجان

ــد )51(. ــهیل می کن ــرد تس ــازگاری ف ــرای س ــه را ب زمین

نتیجه گیری 
ــر  ــی ب ــی مبتن ــاوره گروه ــه "مش ــان داد ک ــش نش ــج پژوه نتای
ــر  ــد. ب ــش می ده ــاق را افزای ــس از ط ــازگاری پ ــش"، س بخش
ــز مشــاوره تحــت نظــارت  ــردد مراک ــن اســاس پیشــنهاد می گ ای
ــانی کــه  ــرای کس ــب ب ــوان مداخلــه ای مناس ــتی به عن بهزیس
مشــکات ســازگاری، ارتباطــی و عــدم رضایــت از زندگــی پــس 
ــد. هــر  ــن برنامــه اســتفاده نماین ــد از ای ــد، می توانن از طــاق دارن
ــا گــروه  ــه تمــاس و آشــنایی قبلــی اعضــای گــروه کنتــرل ب گون
ــج  ــت نتای ــن اس ــی ممک ــات درمان ــارج از جلس ــش در خ آزمای
ــه از  ــد، ک ــرار داده باش ــر ق ــت تاثی ــش را تح ــن پژوه ــی ای درمان

محدودیــت هــای ایــن مطالعــه مــی باشــد. عــاوه برایــن، شــیوه 
نمونــه گیــری در دســترس و اجــرای آن تنهــا بــرای یــک گــروه از 
ــری از محدودیت هــای  ــه پیگی ــان( و عــدم وجــود مرحل ــراد )زن اف
ــاط  ــد احتی ــج بای ــم نتای ــذا در تعمی ــن پژوهــش اســت، ل دیگــر ای

ــود.  ــه ش الزم در نظــر گفت

سپاسگزاری
ایــن مقالــه برگرفتــه از پایان نامــه کارشناســی ارشــد رشــته 
ــه شــماره  ــورد ب ــواده می باشــد کــه در دانشــگاه بجن مشــاوره خان
ــرار  ــاع ق ــورد دف ــخ 1396/5/30 م ــری 1402392 در تاری رهگی
گرفتــه اســت و در ســامانه ثبــت پایــان نامــه، رســاله و پیشــنهاده 
ــد. در  ــت ش ــانی SABT.IRANDOC.AC.IR ثب ــه نش ب
پایــان بدین وســیله از کلیــه کســانی کــه در انجــام ایــن پژوهــش 

ــردد. ــی می گ ــکر و قدردان ــتند، تش ــارکت داش مش
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