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 چكيده
دانش آموزان دختر خانواده  يميزان سازگار شياثربخشي آموزش خودمتمايزسازي بر افزا نييهدف پژوهش حاضر، تع

پژوهش را دانش  نيا يپس آزمون با گروه كنترل استفاده شد.جامعه آمار-از طرح پيش آزمون قيتحق نيهاي طالق است. در ا
 ليتشك 88-89 يليآموزش و پرورش شهر تهران در سال تحص 7و در منطقه  رستانيآموزان دختر خانواده هاي طالق در مقطع دب

استان تهران، يك مدرسه به تصادف انتخاب كرده و سپس فهرستي  7منطقه  رستانيكه از بين مدارس دب بياين ترتدادند. به  يم
دوم و  يها هينفر و در پا 6اول  هينفر كه از پا 16از اسامي دانش آموزان دختر خانواده هاي طالق را ليست كرديم و از بين آنان 

جلسه  10پاسخ دادند.  (α =94/0( نايو س نگيس يخاب شدند و به پرسشنامه سازگارانت ينفر به طور تصادف 5 هيسوم در هر پا
آزمون تحليل  قيداده ها از طر ليو تحل هيدقيقه اي (دو جلسه در هفته) در گروه آزمايشي اجرا شد.  تجز 45 يآموزش

فرزندان  يميزان سازگار شيپژوهش نشان داد كه آموزش خودمتمايزسازي بر افزا جهيصورت گرفته است. نت انسيووارك
 شنهاديپژوهش حاضر به مشاوران و روان شناسان پ يها افتهي/ . موثر بوده است. براساس 99خانواده هاي طالق با ضريب اطمينان 

نوجوانان  يميزان سازگار شيروش كارآمد جهت افزا كيبه عنوان  يوهگر وهيبه ش يزسازيشود از آموزش خودمتما يم
  .استفاده كنند

   طالق ،يآموزش خودمتمايزسازي، سازگار :يد واژه هاكل
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  مقدمه

تجربه طالق به منزله تهديدي براي نيازهاي اساسي به شمار مي رود و منجر به كاهش ميزان سازگاري        

). طالق در اين سنين عواقب متعددي را به دنبال دارد از جمله اينكه موجب بروز 1984مي شود(برمن،

ي طالق،  تجربه). 2011افسردگي ، كاهش سازگاري و بيماريهاي جسمي گوناگون مي شود(چارلز، 

دهد و  شناختي، جسماني، اجتماعي و هيجاني) تحت تاثير قرار مي سازگاري افراد را در تمام ابعاد (روان

  ). 2010، 1گردد (هلن و ميلر باعث كاهش عملكرد و ناكارآمدي اعضاي خانواده پس از طالق مي

از طالق دچار عالئم بسيار زيادي دهد كه اعضاي خانواده پس  تحقيقات در ايران و ديگر كشورها نشان مي

پذيري، ضعف رواني و تمايل به سرزنش خود  چون افسردگي، احساس نااميدي و يأس و عدم مسئوليت

تواند به عنوان يك بيماري رواني همچون افسردگي شديد،  شوند كه اين عالئم در حاالت شديد مي مي

گسيختگي اين قبيل افراد شود (حيدري،  د ازهمحاالت هيستريك، هيپوكندريا و حتي پارانوئيد باعث ايجا

1382 .(  

ناپذير است.  جانبه با فرايند طالق، ضرورتي انكار با توجه به عوارض و پيامدهاي طالق، لزوم سازگاري همه

كند و  هاي زندگي مقابله مي ها و چالش شناختي است كه طي آن فرد با خواسته سازگاري يك فرايند روان

). سازگاري با طالق يك فرايند پيچيده و چندوجهي 1991آورد(بوث و آماتو،  نترل درمييا آنها را به ك

ها از  است كه ممكن است نتايج مختلفي مثبت تا منفي را به همراه داشته باشد و به وضوح برخي از طالق

    ).   1388؛ به نقل از حفاريان، 1983، 2ترمي باشد (ساتون و اسپرينكل برخي ديگر سازگارانه

 3يكي از شيوه هاي درمانگري كه در چند دهه ي اخير مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته رويكرد بوون    

است زيرا ركن اصلي خانواده درماني بوون آن است كه در تمام زندگي اضطراب مزمني وجود دارد 

راي نشان دادن ) . ب1381،  بطوريكه سازگاري را به شدت تحت تاثير خود قرار مي دهد (سيد محمدي

كند كه در سطح پايين قرار دارد(تبريزي و  اضطراب مزمن، بوون بر مفهوم خودمتمايزسازي تاكيد مي

).براي بوون مفهوم خودمتمايزسازي نه تنها فرايند درماني بلكه تكنيك درماني نيز محسوب 1376علوي نيا، 

  ).2005مي گردد(بون،

ن بيان كرد،غالبا در ادبيات خانواده درماني بد تعبير شده و با مفهوم خودمتمايزسازي همانطور كه بوو    

جدايي برابر با خود -استقالل يا فرديت يكسان تلقي مي گردد.هر چند در ابعادي مشابه آن است اما فرديت

متمايزسازي نيست.از نظر بوون، خود متمايزسازي توانايي كاهش واكنش عاطفي به افراد مهم است تا فرد 

                                                 
1
- Thelen & Miller 

2
- Sutton & Sprenkle  
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د و عقايدش را بدون توجه به فشار اجتماعي بيان كند.بوون خود متمايزسازي را مفهومي مي داند افكار خو

كه به منظور توصيف الگوهاي تعاملي خانواده مورد استفاده قرار گرفته است تا فاصله اعضاي خانواده را 

  ). 2011ر ،تنظيم كند و با توجه به سن،تعادلي مناسب بين فرديت و صميميت برقرار سازد(بوهل

خودمتمايزسازي شامل دو بعد درون رواني و بين فردي مي شود.بعد درون رواني خودمتمايزسازي     

عبارت از ميزان توانايي فرد براي تفكر واقع بينانه راجع به موضوعات سرشار از عاطفه در خانواده است 

چه كسي "خت خودمان ) و موجب رشد الگوهاي خود انعكاسي به منظور شنا1381(سيد محمدي ، 

بعد بين فردي خودمتمايزسازي  ).2007مي شود(يويايون،"زندگي چيست"و "چه كسي نيستيم" "هستيم

يعني توانايي به دست آوردن كنترل عاطفي و در عين حال، ماندن در جو عاطفي شديد خانواده(سيد 

  ). 1381محمدي ، 

ي و خودشكوفايي  مستلزم آن است كه فرد از ورزد كه پختگ ) بر اين مطلب تاكيد مي2009ماركورد(   

دلبستگيهاي عاطفي ناگشوده به خانواده مبدا رهايي يابد. وي كه در زمينه طالق تحقيقاتي انجام داده 

دريافت كه كودكان طالق بيشتر در معرض مشكالت رواني هستند، زيرا همراه با گره هاي عاطفي به 

لبستگيهاي عاطفي ناگشوده به خانواده مبدأ، موجب كاهش ميزان والدين رشد مي يابند. او نتيجه گرفت د

  گردد. سازگاري فرزندان طالق در برابر مشكالت مي

با توجه به مفروضه زير بنايي نظريه بوون كه اضطراب مهار نشده به ناسازگاري و اختالل در عملكرد    

آموزاني كه در جو خانوادگي شود ، لزوم آموزش خودمتمايزسازي، براي دانش  خانوادگي منجر مي

شود. فرايند خودمتمايزسازي نياز به آموزش تفكر دارد تا  برند، بيش از پيش احساس مي متفاوتي به سر مي

).لذا آموزش آن در اين پژوهش مورد توجه قرار 3،2007فرد مستقل از فشار گروه فكر كند(ويليامسون

يزسازي به نوجوانان موجبات رشد و ترقي آنها را گرفته است و سعي بر آن شده تا با آموزش خودمتما

فراهم آوريم. بوون بر اين باور بود كه نوجوانان نيز همانند بزرگساالن قادر به تفكيك احساس از تفكر 

).به طور كلي با توجه به پژوهشهاي زير مي توان نتيجه گرفت آموزش 2006خود هستند(اسميت،

  شود : هتر آنها ميخودمتمايزسازي موجب سازگاري رواني ب

) نشان مي دهد كه آموزش خودمتمايزسازي در افزايش ميزان 1385يافته هاي حاصل از پژوهش شكيبايي ( 

وي به اين نتيجه رسيد كه آموزش خودمتمايزسازي به خوبي توانسته است با  سازگاري موثر بوده است.

 اري افراد را افزايش دهد.آموزش چگونگي جداسازي افكار از احساسات خود و ديگران ، سازگ



 1391بهار و تابستان ، 1، شماره 2سال                 دانشگاه فردوسي مشهد          ، و مشاوره ينيبال يشناس روان يها پژوهش   146

)نيز دريافتند افرادي كه  به خودمتمايزسازي 2005، هارينگ -،نقل از  بارتل2004( 1اسكورون و فريدلندر

 "موقعيت من"دارند. اين توانايي براي اتخاذ "موقعيت من"توانايي بيشتري براي اتخاذ  اند، دست يافته

هاي بوون را در رابطه با  ها، فرضيه ي باال است. اين يافتههمراه با اضطراب مزمن كم و نيز سازگاري روان

  كند. تفكيك تاييد مي

بيني  نيز در تحقيقي دريافتند كه ميزان تفكيك خانواده، ميزان سازگاري افراد را پيش ژ و پاپكو پل       

كند. آنها دريافتند كه با افزايش ميزان تفكيك اعضاي خانواده اين حالت افزايش مي يابد(پلژ و پاپكو ،  مي

و  پسر 192ساله ( 12-13نفر از نوجوانان  324). پلك و دار در بررسي تمايز يافتگي و سازگاري در 2002

دختر) در دانشگاه هيفا در اسرائيل انجام دادند، به اين نتيجه رسيدند كه ميزان تفكيك نوجوانان از  142

خانواده به ويژه مادرانشان با ميزان سازگاري همبستگي مثبت داشت. نتايج نشان داد كه تمايزيافتگي، يك 

كمتر تمايز يافته در خطر سطوح پاييني از  ساختار اساسي سالمت براي نوجوانان است و نوجوانان

). از آنجا كه هدف خودمتمايزسازي ، افزايش ميزان سازگاري فرد به 2009سازگاري هستند(بيب و فريچ،

).با توجه به مباحث مطرح شده،اين 1998تغييرات زندگي و در نتيجه كاهش اضطراب مي باشد(تايتلمن، 

تواند در افزايش ميزان سازگاري فرزندان خودمتمايزسازي مي سؤال براي محقق مطرح شد كه آيا آموزش

  خانواده هاي طالق نيز مؤثر باشد؟

بنابراين فرضيه پژوهشي اين است كه آموزش خودمتمايزسازي ميزان سازگاري فرزندان خانواده هاي    

بر افزايش طالق را افزايش مي دهد. هدف اصلي پژوهش حاضر، تعيين اثربخشي آموزش خودمتمايزسازي 

ميزان سازگاري دانش آموزان دختر خانواده هاي طالق است. به عبارتي آموزش خودمتمايزسازي به دنبال 

اين هدف است كه اشخاص به طور مستقل بر اساس شخصيت خود و نه ديگران، عواطف و افكار خود را 

شارهاي گوناگون برفرد بگردند حاكي از اينكه چگونه اضطراب و ف» سرنخهايي«كنترل كنند و بدنبال 

ظاهر مي شود و چگونه فرد مي تواند از همان آغاز  بر اضطراب به طرز موثري انطباق پيدا كند و با شرايط 

  دشوار خود سازگار شود.

  

  روش پژوهش

پس آزمون با گروه كنترل  -پيش آزمونپژوهش حاضر از نوع شبه آزمايشي است كه با استفاده از طرح 

در مقطع دبيرستاني و در  خانواده هاي طالق آماري اين پژوهش را دانش آموزان دخترانجام شد. جامعه 

                                                 
1-Friendlander 
2-I”position” 



 147  .....آموزش خودمتمايزسازي بر اثربخشي                                                              1391 بهار و تابستان، 1، شماره 2سال   

 16نمونه آماري شامل  .تشكيل مي دادند 88-89در سال تحصيلي آموزش و پرورش شهر تهران  7منطقه 

نفر به طور تصادفي انتخاب و در دو  5نفر و در پايه هاي دوم و سوم در هر پايه  6نفر بود كه از پايه اول 

  نفره)آزمايشي و گواه به طور تصادفي جايگزين شدند. 8گروه (

دقيقه اي (دو جلسه در هفته) آموزش ديدند.پس از آموزش  45جلسه  10گروه آزمايشي در  

پرسشنامه سازگاري سينگ و سينا ودمتمايزسازي نيز همه دانش آموزان گروههاي آزمايشي و كنترل خ

)94/0 =α.را مجددا پاسخ دادند (  

) 1380پرسش نامه سازگاري دانش آموزان توسط سينها و سينگ(:  2سينگ و سينا 1پرسشنامه سازگاري

  .شده است براي ارزيابي سطح سازگاري دانش آموزان دبيرستاني ساخته

هيجاني، اجتماعي و تحصيلي را اندازه گيري مي  :ماده است و سه نوع سازگاري  60اين پرسش نامه داراي

  .جمع نمره هاي سه مقياس فرعي ، نمره سازگاري كلي را به دست مي دهد .كند

بيشترين نمره هر مقياس  .نمره هر ماده از پرسش نامه به عنوان نشانه اي از ناسازگاري در نظر گرفته مي شود

بنابراين، نمره باال در مقياس هاي فرعي و كل آزمون نشانه  .خواهد بود 60و نمره سازگاري كلي  20فرعي

  .ناسازگاري به شمار مي رود

نفر از دانش آموزان كه از چهل دبيرستان به تصادف   1950) فرم نهايي آن را بر روي1380سينها و سينگ(

جرا نموده و به كمك داده هاي گردآوري شده، پرسش نامه را براي جمعيت هدف انتخاب شده بودند، ا

و   11و باالتر در سازگاري كلي و نمره   31بر پايه هنجارهاي گزارش شده، داشتن نمره .هنجاريابي نمودند

  .باالتر در هر يك از خرده مقياس ها، بيانگر سازگاري ضعيف است

 90/0خرده مقياس ها و كل آزمون به روش بازآزمايي و دونيمه كردن از سينها و سينگ پايايي آن را براي 

) اين آزمون را در ايران هنجاريابي كرد و ضرايب پايايي بر پايه 1388گزارش كردند. نويدي( 96/0تا 

و براي سازگاري تحصيلي، هيجاني و اجتماعي به ترتيب  82/0آلفاي كرونباخ براي سازگاري كلي برابر 

  به دست آمد. 65/0و  68/0، 70/0برابر 

برنامه آموزش خودمتمايزسازي شامل مهارتهاي خودشناسي ،تفكيك احساس و تفكر و رفتار ، ارتباط و 

  ).1ابراز وجود و ...است(جدول

  

  

                                                 
1 - Adjustment  Questionnaire 
2 - Sing and Sinha 
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  برنامه جلسات آموزش خودمتمايزسازي
 جلسات هدف محتوا تكاليف

و آشنايي با اعضاي گروه ،بيان قوانين  نوشتن ويژگيهاي خود

اهداف گروه و ايجاد حس تعهد براي ادامه 

 جلسات

جلسه  معرفي اعضا

 اول

از اعضا خواسته مي شود تا به شيوه اي مصور ، نسل 

نگار را كه پيشينه خانوادگي آنها در آن ترسيم مي 

 نسل قبل رسم كنند. 3شوند را تا 

بحث در مورد آداب و رسوم ناگفته و 

 خانوادهنقشهاي ناآگاهانه موروثي در 

آشنايي با مرزهاي 

ارتباطي در زندگي 

 شخص

جلسه 

 دوم

حادثه  3از اعضا خواسته مي شود تا هر يك از آنها 

يا تجربه خود را يادداشت كنند و سپس احساس و 

 فكر و رفتار خود را مشخص سازند.

متمايز ساختن باورهاي منطقي و غير منطقي 

 در رابطه با ديگران

شناسايي تعابير و 

تفاسير و جدا كردن 

 آنها از واقعيت

جلسه 

 سوم

چند واقعه كه موجب به شادي، ترس، خشم و... فرد 

شده است را يادداشت نمايد و مشخص نمايد كه 

 علت آنها چه بوده است.

آشنا كردن اعضا به نيازهاي رواني خود از 

 قبيل نياز به شهرت، نياز به دوست داشتن و..

پرورش پايه اي 

برقراري محكم براي 

 صميميت 

جلسه 

 چهارم

توجه به روابط خود با ديگران در طول هفته و اينكه 

هر روز يك واقعه را يادداشت كرده و و تفسير خود 

 از آن را يادداشت نمايد. 

اظهار نظر كردن افراد درباره ي ديگران و 

ميزان اعتماد ميان فردي حاكم بين خود و 

 ديگران

مجهز ساختن اعضا 

هاي به مهارت 

 خاص ارتباطي

جلسه 

 پنجم

ليست كردن اشتباهاتي كه در طول هفته انجام داده 

 و مسئوليت آنها را مي پذيرند.

پذيرش مسئوليت هر يك از اعضا براي 

 پرورش يك رابطه

بررسي انتخاب ها و 

 پذيرفتن مسئوليت 

جلسه 

 ششم

بيان دو داستان فرضي از موقعيت اضطراب ساز و 

 آن موقعيت.بررسي پاسخ خود به 

استفاده از تصوير سازي ذهني جهت 

تشخيص فرد از اينكه در يك موقعيت 

خاص چه برنامه ايي را طرح مي كند و به 

 دنبال شرايط است يا كنترل خودش.

آشنايي با مرزها و 

حيطه هاي كنترل 

فرد در زندگي 

 شخصي

جلسه 

 هفتم

خاطرات خود را در دوران كودكي يادداشت كنند 

 با نقش خود در آنها قضاوت كنند. و در رابطه

بررسي نفصي كه فرد ناآگاهانه آن را ايفا 

 مي كند

يكپارچه ساختن 

ارزش ها و تجارب 

 در ارتباطات.

جلسه 

 هشتم

بررسي اين سوال كه من در حال حاضر چه كسي 

هستم و چه بايد باشم و بررسي احساسي كه در 

 پايان پاسخ به اين سوال دارند چيست؟

 

ويژگي هاي مثبت و منفي هر يك از بيان 

افراد و پذيرفتن و دوست داشتن هر يك از 

 صفات

خودشناسي عميق تر 

 هر يك از اعضا 

جلسه 

 نهم

روشن كردن نقاط قوت و ضعف شخصي  

كه در روابط بين فردي و درون فردي مؤثر 

نظرخواهي هر يك از افراد درمورد  - است

ن دوره و بيان افكار و احساس خود از اي

 اجراي پس آزمون -دوره

گرفتن بازخورد از 

 يكديگر

جلسه 

 دهم
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 يافته هاي پژوهش

 سطح در گرفت. قرار تحليل و مورد تجزيه استنباطي و توصيفي سطح دو دو گروه در نتايج در اين بخش

 استنباطي تحليل در .شد پراكندگي و نمودار چند ضلعي استفاده مركزي؛ گرايش هاي شاخص از توصيفي

برقرار نبودن حداقل پيش فرضها،  به توجه پيش فرضهاي آزمون پارامتريك مورد بررسي قرار گرفت با نيز

 پيش در گواه و آزمايش گروه هاي ميانگين تفاوت يومان ويتني، براي مقايسه غيرپارامتريك آزمون از

آزمودنيها  ناسازگاري كاهش بر آموزش خودمتمايزسازي شد تا تاثير استفاده آزمون پس و آزمون

  ميباشد. 16.38و  16.60ميانگين سني گروه آزمايش و كنترل به ترتيب  .شود مشخص

  )n1=n2=8گروههاي پژوهش( سازگاري به تفكيك نمرات پراكندگي و مركزي گرايش هاي شاخص  :1جدول

انحراف  ميانگين سازگاري گروهها

 استاندارد

  ميانه
 

كالموگروف  zمقدار آماره دامنه نمرات

 اسميرنف

 **3.29 42- 50 44.50 404/9 46.80 پيش آزمون آزمايش

**4.33 26- 38 26.45 104/13 29.60 پس آزمون  

 **3.62 43- 51 42.65 88/8 44.65 پيش آزمون كنترل

 **3.13 40- 49 44.45 92/9 42.47 پس آزمون

**, P<0.01  
به لحاظ توصيفي ميانگين ناسازگاري در گروه  كه ، مشاهده مي گردد1با توجه به جدول فوق و نمودار

بايد در  ). اما اين تغير∆M=-17.02آزمايش طي مرحله پيش آزمون تا پس آزمون كاهش داشته است(

 )  به لحاظ آماري مورد بررسي قرار گيرد.∆M=-2.18مقايسه با گروه كنترل(

  

  

  

  

  

  

  

  
 تا پس آزمون به تفكيك دو گروه پژوهش، تغييرات ميانگين ناسازگاري از پيش آزمون 1نمودار
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 .)P<0.01اسميرنوف براي متغيرها معنادار است( كولموگروف آزمون نتيجه ،1همچنين با توجه به جدول  

 مقياس نمرات نبودن نرمال از حاكي بنابراين بين توزيع نمرات و توزيع نرمال تفاوت وجود دارد كه

در نتيجه خروجي آزمون ناپارامتريك  .آزمون است سازگاري گروههاي پژوهش در پيش آزمون و پس

 يومان ويتني براي مقايسه ميانگين اختالفي دو گروه آزمايش و كنترل بررسي گرديد كه معنادار بود

),p<0.005,n1=8,n2=8,u=48.38(در نتيجه اختالف بين نمرات پيش آزمون و پس آزمون در  .يك دامنه

است. در نتيجه كاهش ناسازگاري در گروه دختران خانواده طالق گروه آزمايش بزرگتر از گروه كنترل 

  درصد مشهود است. 99شركت كننده در گروه آزمايش به لحاظ آماري و با اطمينان 

  

 بحث ونتيجه گيري

از بعد سيستمهاي خانواده درماني، زمانيكه خودمتمايزسازي در خانواده پايين باشد، احتماالً آميزش عاطفي 

و يكساني تفكر و احساسات) ميان اعضا وجود خواهد داشت. اگر در اين خانواده طالق (كاهش فرديت 

رخ دهد، آميزش عاطفي اين افراد منجر به فقدان خود و آشفتگي و كاهش ميزان سازگاري خواهد 

). از اين رو آموزش خودمتمايزسازي كه شيوه اي از بيان و تفكيك احساسات و تفكرات 1990شد(هابر، 

شود و اين افزايش سازگاري فرصتي را براي ايجاد خويشتن مستحكم  جب افزايش سازگاري مياست مو

تواند تغيير داده شود  كودك نمي -آورد. از آنجا كه طالق والدين رخ داده و كيفيت روابط والد فراهم مي

به طوريكه  توانند با كمك آموزش خودمتمايزسازي تجربيات شان را با ديدي متفاوت ببينند، افراد مي

). كودكان كه خود را در اين ميان مقصر 1978تأثيرات منفي تجربيات خانواده مبدأ كاهش يابد(بوون،

توانند تفكر و احساس خويش را از تفكر و احساس والدين  يابند با آموزش خودمتمايزسازي مي مي

ن يومن ويتني نيز نتيجه آزمو تفكيك سازند و موجب كاهش اضطراب و افزايش سازگاري خويش شوند.

  مؤيد آن است كه آموزش خودمتمايزسازي بر افزايش ميزان سازگاري كلي مؤثر بوده است.

اند، واكنشهاي ناسازگارانه را بروز  لگراند در تحقيقي دريافت افرادي كه بحران طالق را تجربه كرده

اند (لگراند،  ودشان ادراك كردهدهند چرا كه طالق را به عنوان تهديدي براي نيازهاي پايه يا تماميت خ مي

) و همانطور كه مشاهده شد آموزش خودمتمايزسازي موجب افزايش ميزان سازگاري فرزندان طالق 1988

باشد. فريدمن به اين نتيجه رسيد كه  گرديد. پايه فرايند خودمتمايزسازي ، كنترل آگاهانه اضطراب مي

لهاي گذشته منبع ناميدي و يأس باشد و در عين حال تواند با پيروي از الگوهاي واكنشي نس اضطراب مي

تواند با آگاهي يافتن از اين الگوها و افزايش ميزان سازگاري، منبع رشد و تغيير محسوب شود(براون و  مي

اي در خودش وجود دارد كه موجب  تواند سايرين را تغيير دهد بلكه نيروي بالقوه ). شخص نمي2009مانال،
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شود و اگر با كمك آموزش خودمتمايزسازي رفتار افراد و وقايع را ببيند معناي  ميتغيير دادن رفتارش 

  يابد. متفاوتي را در مي

كند كه در سطح پايين  به طور كلي براي نشان دادن ناسازگاري، بوون بر مفهوم خودمتمايزسازي تأكيد مي

اختن رشد تفكيك اعضاي خانواده قرار دارد. بوون ذكر كرد كه ناسازگاري عامل مؤثري در به مخاطره اند

  ).2006شود مگر اينكه مداخالت اساسي وجود داشته باشد (چاپوت و اليت،  محسوب مي

از اين رو پيشنهاد پژوهش حاضر اين است كه آموزش خودمتمايزسازي به صورت كارگاهي براي تمامي 

طالق موجب ارتقاء سطح هاي طالق صورت گيرد زيرا اين آموزش در بحرانهايي چون  اعضاي خانواده

شود و همانطور كه ديويد اسكنارچ بيان كرد  بحرانها  تفكيك و در نتيجه افزايش ميزان سازگاري افراد مي

). در 2000، 1از جمله طالق در جريان زندگي قادر هستند تا سطوح تفكيكمان را  ارتقاء بخشند (كومفيلد

تحميل مي شود ، مي تواند فرصتي براي آن خانواده فراهم  واقع ، فشاري كه در طي دوره انتقالي بر خانواده

آورد تا الگوهاي آشناي مقابله اي خويش را كنار گذاشته و پاسخهاي بارورتر و رشد آفرين تري را 

).بوون نيز بر اين باور بود كه بحرانهايي چون طالق فرصتي 1382جايگزين آنها سازد(برواتي و همكاران ، 

اي زيبا از كشتي  نيز اين عبارات را با استعاره 1).گراف2010شوند(ديويس و جونز،براي رشد محسوب مي 

توانيد موجب تغيير جهت وزش باد  توانيد سرعت بادها را تغيير دهيد، امامي شما نمي«بخشد :  مفهوم مي

به طور كلي در صورت مواجه شدن بامشكل، آموزش خودمتمايزسازي درمان مناسبي محسوب » شويد.

و در نتيجه كاهش  ود چرا كه هدف درمان آن ، افزايش ميزان سازگاري فرد به تغييرات زندگيش مي

                                       ).1998اضطراب مي باشد(تايتلمن، 

  

  منابع     

  ، تهران: انتشارات روان.خانواده درماني).1382بندي، س و ارجمند، ا.( برواتي، ح و نقش

  ، تهران : انتشارات رشد.درماني هاي روان نظريه).  1381سيد محمدي، ي.(

، پايان بررسي تأثير آموزش خودمتمايزسازي بر سالمت روان زنان پس از طالق). 1385شكيبايي ، ط .(

  نامه كارشناسي ارشد مشاوره خانواده ، دانشگاه عالمه.

  ، انتشارات فراروان.ظر و عمل در نگرش سيستمي)مشاوره خانواده(ن ).1376تبريزي، م و علوي نيا، ع.(

مقايسه عزت نفس، شادماني، كيفيت زندگي و اميد به زندگي زنان مطلقه و ). 1386حفاريان، ليال. (

                                                 
1-Coffield,L 
2-Graefe                                                                                                                                      
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