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Abstract
Introduction: Children of divorce are exposed to numerous psychological problems because
of negative experience of parental divorce, thus they are in need of psychological
empowerment and increasing their resilience through different treatment methods including
narrative therapy.
Aim: The purpose was an investigation of the effectiveness of group narrative therapy on
adjustment with parental divorce, resiliency and emotional-behavioral problems of divorced
parent’s girls in Isfahan elementary schools.
Materials and Methods: The research procedure was quasi-experimental design with pretest, post-test and control group. The statistical population consisted of all the girls between 7
to 12 years old whose parents were divorce and they were studied in Isfahan elementary
schools. 24 girls of divorce that had entrance criteria were selected through availability and
assigned into experimental and control groups randomly. Materials were included of The
Divorce Adjustment Inventory-Revised Scale, Social Emotional Assets and Resiliency Scale
and Child Behavior Checklist. The subjects of experimental group were exposed to group
narrative therapy in nine sessions (one 90 minutes session per week). Data analyzed with
covariance analysis.
Results: Group narrative therapy had significantly affected on the girls’ adjustment with
parental divorce, resiliency and emotional-behavioral problems (p<0.05).
Conclusion: Group narrative therapy is an effective approach which could reduce children’s
negative feelings and beliefs towards their parental divorce and their emotional-behavioral
problems. This type of treatment also could increase children’s positive feelings and attitudes
towards their parents, their resiliency and it finally lead to increase the girls’ adjustment with
parental divorce.
Key Words: Group Narrative therapy, Adjustment with divorce, Resiliency and Emotionalbehavioral problems.
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چکيده
مقدمه :کودکان طالق به دلیل مواجهه با تجربه منفی طالق والدین ،در
معرض مشکالت روانشناختی متعددی هستند و نیازمند توانمندسازی روانی
و افزایش تابآوری با روشهای درمانی مختلف از جمله روایت درمانی
میباشند.
هدف :بررسی اثربخشی روایت درمانی گروهی بر سازگاری با طالق
والدین ،تابآوری و مشکالت رفتاری ـ هیجانی دختران طالق مقطع
ابتدایی شهر اصفهان بود.
روش :این پژوهش به روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون
با گروه کنترل اجرا گردید .جامعه آماري شامل کلیه دختران  7تا 12
ساله والدین مطلقه شهر اصفهان بود که در مدارس ابتدایي دخترانه
مشغول به تحصیل بودند 24 .نفر از دختران طالق واجد مالکهای ورود به
پژوهش ،به شیوه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه
آزمایش و کنترل گمارده شدند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامههای
سازگاری با طالق والدین ،تابآوری و مقیاس مشکالت رفتاری -هیجانی
بود .آزمودنیهای گروه آزمایش به مدت نه جلسه  90دقیقهای(به صورت
هفتگی) تحت روایت درمانی گروهی قرار گرفتند .داده ها با استفاده
از آزمون تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفتند.
يافتهها :نتایج نشان داد روایت درمانی بر سازگاری با طالق والدین،
تاب آوری و مشکالت رفتاری ـ هیجانی کودکان به صورت معناداری
اثرگذار بود (.)P>0/05
نتيجهگيری :روایت درمانی گروهی رویکرد مؤثری است که میتواند
احساسات و باورهای منفی کودکان نسبت به طالق والدین شان و مشکالت
رفتاری ـ هیجانی آنها را کاهش دهد و همچنین می تواند احساسات و
نگرش های مثبت نسبت به والدین و تاب آوری را در آنها افزایش دهد
و در نهایت منجر به افزایش سازگاری آنها با طالق والدین شود.
کليد واژهها :روایت درمانی گروهی ،سازگاری با طالق ،تاب آوری،
مشکالت رفتاری ـ هیجانی.
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گنجي،
شد(رئیسي،
مشاهده
پور
مردان
شاهمرادي،
شهرکردي ،شمیان و همکاران،
.)1391
و
عوارض
به
توجه
با
پیامدهاي طالق براي کودکان،
لزوم سازگاري همه جانبه با
فرایند طالق و به حداقل
رساندنِ رفتارهاي آشفته در
ضرورتي
کودکان،
این
انکارناپذیر است .سازگاري
به الگوهاي فردي پاسخ دهي
به نیازها و فشارهاي محیطي
جمله
از
دارد.
اشاره
رویکردهایي که ممکن است بر
سازگاري تاثیر داشته باشد،
رویکرد روانشناسي مثبتگرا
اخیر،
سالهاي
در
است.
رویکرد روانشناسي مثبتگرا
هدف نهایي خود را شناسایي
سازهها و شیوههایي ميداند
که بهزیستي و شادکامي انسان
را بهدنبال دارند .از جمله
عواملي که سبب سازگاري هرچه
ِ آدمي با نیازها و
بیشتر
تهدیدهاي زندگي ميشود و در
مثبتگرا
روانشناسي
حوزهي
مورد توجه قرار گرفته است،
تابآوري است(ساماني ،جوکار
و صحراگرد .)1386 ،تابآوري
توانایي افراد در سازگاري
عليرغم
محیط،
با
موثر
ِ
قرارداشتن در معرض عوامل
خطرآفرین ميباشد .تابآوري
بر گروههایي از افراد تمرکز
دارد که در معرض عوامل
خطرآفرین قرار دارند ،ولي
با پیامدهاي منفي کمي مواجه
است
ممکن
حتي
و
شده
پیامدهاي مثبتي را نیز کسب
نمایند(تایت2000 ،؛ به نقل
نیکوزاده،
کردمیرزا
از
.)1388
فرد تابآور کسي است که
قادر است در مواجهه با
نامالیمات و تغییر هاي زندگي
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مقدمه
طالق فرایندي است که به
زندگي زناشویي رسمي یک پدر
و مادر خاتمه ميدهد .امروزه
پدیده طالق در سطح دنیا رو
به فزوني است و در ایران
نیز این معضل طي سالهاي
اخیر افزایش پیدا کرده است.
ً وحشتناکترین حادثه
طالق نوعا
زندگي یک کودک است .از بین
آسیبهایي چون مرگ والدین،
سوء
و
جسماني
معلولیت
استفاده جنسي از کودک ،طالق
را بدترین حادثهي زندگي او
رتبه بندي نمودهاند .کثرت
آثار رواني طالق به قدري است
که نميتوان تأثیرات تکان
دهنده آن را بر روي کودکان
نادیده گرفت(اخوان تفتي و
سیف.)1378 ،
کال ،بیر و بیر دریافتند
معلمان به صورت مکرر کودکان
با
مقایسه
در
را
طالق
کودکاني که از خانوادههاي
سالم هستند ،داراي مشکالت
شناسایي
نگرشي
و
رفتاري
ميکنند(پامال و جیل.)1998 ،1
جدایي
تصور
با
کودکان
والدین و خطر از دست دادن
امنیت عاطفي ،دچار وحشت فوق
العادهاي ميشوند و واکنشهاي
حادي از خود بروز ميدهند.
این واکنشها به خصوص در
کودکان دبستاني نمود بیشتري
در
مطالعهاي
در
دارد.
بیرجند مشخص شد که میانگین
اضطراب در فرزندان طالق به
از
بیشتر
معناداري
طور
بوده،
طالق
غیر
فرزندان
در
نیز
پرخاشگري
همچنین
فرزندان طالق بیشتر است .در
مطالعه ظهیرالدین و خدایي
فر نیز اختالالت روانپزشکي
طالق
فرزندان
در
بیشتري
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موفق شود .کودکان تابآور
این طور توصیف شده اند که
قادر به اداره کردن و ساختن
محیط براي غلبه بر فشار هاي
کردن
برآورده
و
زندگي
آنها
هستند.
آن
ضروریات
قادر به سازگاري سریع و
شناخت وضعیت ،فهم روشن آنچه
برقراري
ميافتد،
اتفاق
ارتباط آزادانه ،عمل انعطاف
پذیر و خود را در مسیر مثبت
دیدن ،هستند(خزائلي پارسا،
 .)1389کوردیچ -هال و پیرسون
بیان ميدارند نیاز به این
که
میشود
احساس
مسأله
کودکان
جمله
از
افراد،
مهارتهایي را بیاموزند که
هنگام مواجهه با مشکالت و
موقعیتهاي استرسزا به شیوهي
تابآورانهتري تفکر و سپس
عمل کنند .از اینرو ،مداخله
هایي که هدفشان تحت تاثیر
فکري
فرآیندهاي
قراردادن
است ،ميتوانند گام مهمي در
ایجاد مهارتها و توانایيهاي
تابآوری
به
مربوط
باشند(کاوه ،علیزاده ،دالور
و برجعلی .)1390 ،از جمله
این مداخالت ،رویکرد روایت
درماني است .روایت 2طرحي
است که به کمک آن انسان به
تجربههاي گذرا و اعمال شخصي
خود معنا ميدهد و قالبي است
براي فهم و درک رویدادهاي
و
شخص
زندگي
گذشتهي
برنامههاي آینده او .روایت
درماني 3بر مبناي این درک
قرار ميگیرد که شکل زباني
آن
طریق
از
افراد
که
زندگيشان را درک ميکنند،
شکل داستاني یا روایت گونه
به
درماني
روایت
است.
مراجعان کمک ميکند تا با
تجدید نظر کردن و اصالح
شدهي
دروني
داستانهاي

فرهنگي خود ،آنها را تبدیل
که
کنند
داستانهایي
به
منحصر به فردتر بوده و
تحسین کنندهي قدرت فردي و
مراجعان
پذیري
مسئولیت
4
باشند(پلکینگورن .)2004،
در روایت درماني به مشکالت
مسائلي
عنوان
به
انساني
از
که
ميشود
نگریسته
داستانهاي رنجآور تأثیرگذار
بر زندگي فرد ،برخاسته است.
فرایند درمان ،بررسي چگونگي
تحلیل داستان زندگي افراد
توسط خود آنان است و تمرکز
ّي بر ایجاد معاني
و تأکید کل
جدید در زندگي است و مشکالت
به صورت داستانهایي دیده
قبول
مردم
که
ميشوند
خود
براي
کردهاند
و
تیرتاشي
بگویند(نوري
کاظمي .)1391 ،اولین گام در
فرایند روایت درماني گفتن
روایت شخص است که در ابتدا
روایتي غرق در مشکل است.
تجربهي مراجع با تعریفي که
از مشکل دارد با تعریف
مشاور انطباق داده ميشود،
تا به نامي براي مشکل ،که
باشد،
قبول
متقابالً قابل
برسند .سپس سؤاالتي پرسیده
ميشود که مراجع را از تأثیر
داستان مشکلساز جدا کند و
مشکل خصوصي شود و مقاصد و
تاکتیک هاي مستبدانه به آن
نسبت داده ميشود .در جلسات
بعد با ارائه دادن معاني
از
رویدادها
براي
دیگر
درمانجو خواسته ميشود روایت
خود را از زاویه دیگري در
نظر بگیرد .تجربیات گذشته و
ِ متضاد با روایت امروز و
حال
به عبارت دیگر لحظاتي که
مشکل
سلطهي
تحت
درمانجو
نبوده و توسط آن مأیوس
نبوده باید پیدا شوند و
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روش
هدف پژوهش حاضر ،بررسي
اثربخشي روایت درماني گروهي
بر سازگاري با طالق والدین،
تابآوري و مشکالت رفتاري-
هیجاني دختران والدین مطلقه
مقطع ابتدایي شهر اصفهان
ميباشد ،پس این تحقیق از
لحاظ هدف کاربردي بوده و از
با
نیمهتجربي
تحقیق
طرح
گروه کنترل همراه با پیش
آزمون و پس آزمون استفاده
درمانی
روایت
است.
شده
و
مستقل
متغیر
گروهی
والدین،
طالق
با
سازگاری
تابآوري و مشکالت رفتاري-
هیجاني متغیر مالک محسوب می
شوند.
جامعه ،نمونه و روش نمونه
این
آماري
جامعه
گیری:
پژوهش شامل کلیهي دختران
 7 -12سالهي والدین مطلقه
شهر اصفهان بود که در مدارس
ابتدایي دخترانه ،در سال
تحصیلي  1392 -93مشغول به
تحصیل بودند .دراین پژوهش
از روش نمونهگیري تصادفي
چند مرحلهاي استفاده شده
است .مراحل نمونهگیري به
این صورت بود که در مرحله
اول از میان نواحي پنج گانه
آموزش و پرورش شهر اصفهان،
ناحیه سه بر اساس شیوه در
دسترس انتخاب شد .سپس تعداد
 40نفر از کودکان مقطع
ابتدایي که والدین آنها از
بودند،
گرفته
طالق
هم
شناسایي و به شیوه در دسترس
انتخاب شدند .این شناسایي
از طریق اطالعات مندرج در
پرونده فردي ـ تحصیلي دانش
آموزان یا اطالعات ارائه شده
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3. White

کودکان و تابآوري آنها در
برابر مسائل ناشي از طالق
ارزیابي
مورد
را
والدین
قرار دهد.
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گیرند.
قرار
تأکید
مورد
نوشتن
براي
درمانگر
جاي
به
دیگر
روایتهاي
روایتهاي رنجآور ،فضایي را
باز ميکند .هدف کلي روایت
درماني این است که از افراد
درخواست شود تجربه ي خود را
به زباني تازه شرح دهند.
این زبان تازه درمان جویان
را قادر مي سازد تا براي
رفتار
و
احساسات
افکار،
مشکل آفرین معاني تازه اي
به وجود آورند(کري.)1391 ،
جالب توجه است که کودکان در
جداسازي مشکل خود از هویت
شان مشکل دارند ،آنها حتي
ِ یکي
ممکن است خود را با نام
از مشکالت شان بخوانند ،مثالً
"من بچه ي طالق هستم" .در
فرایند داستانگویي که بخشي
از روایت درماني است مشکالت
به عنوان مسائلي که باید حل
نميشوند؛
نگریسته
شوند،
بلکه به عنوان بخشي از یک
تصویر یا داستان مورد توجه
ِ
قرار ميگیرند .این فرایند
ِ یک داستان،
بازنویسي مجدد
مراجع را قادر مي کند تا
بیروني
را
خود
مشکالت
5
کند(وایت .)1995 ،
با توجه به افزایش آمار
طالق در ایران و لزوم کمک به
کودکاني که درچنین خانواده
هایي زندگي ميکنند و ضروري
خطرات
از
پیشگیري
بودن
جبران
صدمات
و
احتمالي
ناپذیر این معضل اجتماعي که
بیش از همه دامان کودکان
پژوهش
ميگیرد،
را
معصوم
حاضر برآن شد تا تأثیر
رویکرد روایت درماني را در
جهت اصالح مشکالت رفتاري و
هیجاني ایجاد شده در دختران
طالق و افزایش میزان پذیرش و
سازگاري با طالق در این
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1. The Divorce Adjustment Inventory- Revised Scale
7. Portes, Saylor & Sekhon
8. Portes, Haas & Brown
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از معاونین مدارس انجام شد.
در مرحله دوم با انجام
مصاحبهي بالیني ،تعداد 24
نفر از کودکاني که مالکهاي
ورود به پژوهش را داشتند
انتخاب شده و با گمارش
تصادفي در دو گروه کنترل و
داده
قرار
آزمایش
شدند( .)n1=n2=12در مطالعات
تجربي که ماهیت مداخلهاي
دارد و به صورت گروهي ارائه
ميشود ،حجم هر نمونه به
تعداد  10 -12نفر کفایت
ميکند(گرفمی ،شفیع آبادی و
ثنائی ذاکر ( .)1388مالکهاي
ورود عبارت بودند از.1 :
رضایت کودک و والد برای
شرکت در پژوهش.2 ،ساکن شهر
اصفهان بودن .3 ،زندگي کردن
با یکي از والدین و .4
نداشتن مشکل جسمي و روحي
شدید .در پژوهش حاضر جهت
از
ها
داده
آوری
جمع
ابزارهای زیر استفاده شده
است:
شده
نظر
تجدید
مقیاس
پرسشنامه سازگاري کودکان با
طالق  :)DAI-R( 6به منظور
بررسي میزان سازگاري کودکان
با طالق والدین ،مقیاس تجدید
نظر شده پرسشنامه سازگاري
با طالق ( )DAI-Rمورد استفاده
قرار گرفت(پرتز ،سیلور و
سخون .)2005 ،7نسخهي اصلي
این ابزار ( )DAIتوسط پرتز،
طراحي
براون)1991(8
هاس،
شد )DAI( .مقیاس خودگزارشي
است که توسط والد مورد
پاسخگویي قرار ميگرفت .این
ابزار براي ارزیابي عملکرد
خانواده و سازگاري کودک در
حول زمان طالق ساخته شده که
شامل  143گویه با مقیاس
لیکرت  5نقطهاي است .ابزار

تجدیدنظر شده سازگاري با
طالق ( )DAI-Rیک ابزار گزارش
والدین است که به ارزیابي
عملکرد
و
کودک
سازگاري
جدایي
از
پس
خانواده
در
ابزار
این
ميپردازد.
ارزیابي سازگاري پس از طالق،
از یک رویکرد سیستمي بهره
برده است .مقیاس تجدیدنظر
شده پرسشنامه سازگاري با
طالق ،از دو منبع اطالعاتي در
ارتباط با طالق با موضوعات
عملکرد خانواده پیش و پس از
جدایي و سازگاري کودک پیش و
پس از جدایي استفاده کرده
است(پرتز و همکاران.)2005 ،
این پرسشنامه داراي  42گویه
و  5خرده مقیاس شامل -1
عملکرد
و
خانواده
تعارض
نامطلوب  -2شرایط مطلوب و
توانایي نگهداري کودک -3
پیامد مثبت طالق  -4سیستم
مرحله
-5
بیروني
حمایت
انتقالي طالق مي باشد .این
پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت
"کامالً
از
گزینهاي
پنج
"کامالًموافقم"
تا
مخالفم"
پاسخدهي ميشود که به ترتیب
نمرههاي  1-5مي گیرند .همه
مستقیم
صورت
به
سؤاالت
نمرهگذاري مي شوند به جز 18
سؤال که عبارتند از،24 :
،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25
،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31
 40 ،39 ،38 ،37و  .41در
کامالً
گزینه
سؤاالت
این
مخالفم=  ،1مخالفم=  ،2نظري
ندارم=  ،3موافقم=  4و کامالً
موافقم=  5مي گیرد .نمره
کلي باالتر در هر خرده مقیاس
نشان دهندهي سازگاري بیشتر
کودک با فرایند طالق ميباشد.
پرتز ،در مطالعه ي خود ضریب
پایایي آلفاي کرونباخ کل را
 0/89و پایایي خردهمقیاسها
را از 0/52تا  0/87به دست
آورد .این ابزار از حساسیت

زهرا عمادی و همکاران

3. Endrulat, Tom, Ravitch, Wesley & Merrell
12. Child Behavior Checklist
13. Achenbach
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9. Social Emotional Assets and Resiliency Scale
2. Merrell

شود .زمان پاسخ گویي به
سؤاالت  15تا  20دقیقه در
نظر گرفته شده است .فرم
( ،)SEARS-Cفاقد خردهمقیاس
بوده و داراي یک نمره کل مي
باشد .هر چهار فرم ()SEARS
همساني دروني قوي دارند.
ضریب پایایي آلفاي کرونباخ
فرم
،0/92
()SEARS-C
فرم
( ،0/93 )SEARS-Aفرم ()SEARS-T
(0/96 )SEARS-P
 0/98و فرم
ِندروالت،
ا
از
ميباشد(نقل
تام ،ریویچ ،وسلي و مرل ،11
 .)2010در پژوهش حاضر ،ضریب
آلفاي
شیوهي
به
پایایي
کرونباخ  0/88و ضریب پایایي
به شیوهي دونیمهسازي 0/89
به دست آمد که نشان ميدهد
پایایي این ابزار بسیار خوب
این
محتوایي
روایي
است.
نظر
به
توجه
با
ابزار
اساتید گروه خوب ارزیابی
شده است.
مشکالت
ارزیابي
مقیاس
رفتاري -هیجاني و مهارتهاي
از
یکي
:)CBCL(12
کودک
مشهورترین مقیاسهایي که در
دو دهه اخیر بسیار کاربرد
پیدا کرده و مورد استفاده
پژوهشگران تمام دنیا قرار
گرفته است مقیاس رفتار کودک
آخنباخ13
ميباشد که توسط
است.
شده
ساخته
()1991
رفتار
ارزیابي
پرسشنامه
مقیاسي است که به توصیف
مهارتها و مشکالت رفتاري ـ
هیجاني کودک ميپردازد .این
مقیاس داراي سه فرم کودک،
والد و معلم ميباشد .این سه
نسخه هر یک دو بخش مهارتها
هیجاني
رفتاري-
مشکالت
و
دارد .بخش پرسشنامه مشکالت
رفتاري -هیجاني داراي 113
گویه است که حالتهاي هیجاني
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باالیي براي تشخیص عملکرد
خانواده و سازگاري کودک در
برخوردار
طالق
مدت
طول
است(پرتز و همکاران.)2005 ،
در پژوهش حاضر نیز که بر
روي نمونه ي  24نفري انجام
شد ،آلفاي کرونباخ کل سؤاالت
 0/86به دست آمد ،که نشان
ميدهد پایایي ابزار بسیار
خوب است.
مقیاس ارزیابي هیجاني -
در
تابآوري
و
اجتماعي
این
:)SEARS(9
کودکان
10
ِل (،)2008
ِر
پرسشنامه توسط م
با هدف ارزیابي توانمنديهاي
اجتماعي و هیجاني مثبت و
تابآوري (نظیر محبوبیت در
میان اعضا ،برقراري ارتباط،
تابآوري در برابر مشکالت،
مهارتهاي مقابلهاي ،توانایي
حل مسئله ،همدلي و دیگر
شد.
ساخته
مثبت)
صفات
مقیاس
این
ساخت
زیربناي
"تئوري توانمندي محور" است
که تأکید زیادي بر توانمندي
افراد دارد .این مقیاس شامل
 4فرم مي باشد :یک فرم
خودگزارشي براي دانش آموزان
کالس  )SEARS-C( 3 -6سنین -12
 8سال ،یک فرم خودگزارشي
براي دانش آموزان کالس 7 -12
( )SEARS-Aسنین  13 -18سال،
یک فرم معلم براي معلمان
دانشآموزان سنین  5 -18سال
( )SEARS-Tو یک فرم والدین
یا
والدین
براي
کودکان
از
مراقبتکنندگان
سنین  .)SEARS-P( 5 -18در
این پژوهش از فرم (،)SEARS-C
دانشآموزان
به
مربوط
که
مقطع ابتدایي است ،استفاده
شده است .گزینههاي مقیاس به
صورت چهار گزینهاي لیکرتي
(هیچ وقت ،گاهي اوقات ،اغلب،
ً همیشه) پاسخدهي مي
تقریبا
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است(یزدخواستي
.)1390
مینایي ( )1385در پژوهش
خود نشان داد که هر سه فرم
فرم
کودک،
رفتاري
سیاهه
خودسنجي و فرم گزارش معلم
از پایایي و روایي مطلوب و
با
و
برخوردارند
باالیي
اطمینان مي توان از آنها
براي سنجش اختالالت رفتاري-
هیجاني کودکان و نوجوانان 6
تا  18سال استفاده کرد.
همساني دروني مقیاسها با
استفاده از آلفاي کرونباخ
از  0/63تا  ،0/95ثبات
زماني از  0/32تا  0/67و
توافق بین پاسخ دهندگان 0/9
تا  0/67گزارش گردیده است.
بخش
از
پژوهش
این
در
رفتاري-
مشکالت
پرسشنامه
هیجاني استفاده شده است .در
پژوهش حاضر نیز که بر روي
نمونه ي  24نفري انجام شد،
سؤاالت
کل
کرونباخ
آلفاي
براي فرم والد  0/80و براي
فرم معلم  0/83به دست آمد
که نشان از این مطلب دارد
که پایایي ابزار بسیار عالي
است.
گروهی:
درمانی
روایت
گروه
براي
درماني
جلسات
آزمایش 9 ،جلسهي  90دقیقهاي
درنظر گرفته شد که به صورت
هفتگي برگزار گردید .برنامه
طراحي شده روایت درماني ،بر
اساس ساختار روایت درماني
اوهانلون
توسط
شده
مطرح
( ،)1994به نقل از کري
( )1391بود .ساختار کلي هر
جلسه از سه بخش مرور جلسه
قبل و تکالیف انجام شده،
ارائه آموزشها ،مفاهیم و
تکنیکهاي جدید و خالصهسازي و
تنظیم تکالیف جدید متناسب
با آموزشها تشکیل ميشد .در
راستاي تفهیم بهتر مطالب از
انواع ابزارهاي آموزشي مثل
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و رفتاري کودکان را در 8
زمینه (گوشهگیري ،شکایتهاي
بدني ،اضطراب ـ افسردگي،
مشکالت اجتماعي ،مشکالت تفکر،
رفتارهاي
توجه،
مشکالت
رفتارهاي
و
بزهکارانه
پرخاشگرانه) ،در دو گروه
سني کودک ( 4 -11سال) و
نوجوان ( 12 -18سال) و در
شش ماه اخیر بررسي ميکند.
نمرههاي مقیاس ميتواند در
مشکالت
شاخص
سه
محورهاي
درونيسازي(شامل
بدني،
مشکالت
گوشهگیري،
اضطراب و افسردگي) ،مشکالت
مشکالت
برونيسازي(شامل
توجهي،
فکري،
اجتماعي،
تخلفي و تهاجمي) و مشکالت
طبقه بندي نشده ارایه گردد.
این پرسشنامه ميتواند به
عنوان یکي از ابزارهاي مهم
اختاللهاي
براي
غربالگري
روانپزشکي گروه  4 -18سال
به کار رود(آخنباخ.)1991 ،
مشکالت
پرسشنامهي
بخش
رفتاري -هیجاني داراي 113
گزینهاي"درست
سه
گویه
نیست"" ،تاحدودي یا برخي
اوقات درست است" و "به طور
کامل یا بیشتر اوقات درست
است" ميباشد که بر روي
مقیاس لیکرت صفر تا دو
ميشود.
نمرهگذاري
درجهاي
نمرههاي هر شاخص ميتواند از
 1تا  100نوسان داشته و
نمرات پایینتر ،نشانه وضعیت
1991
آخنباخ،
است.
بهتر
ضریب پایایي این پرسشنامه
را  0/75محاسبه کرده است.
اجراي نسخهي فارسي ،CBCL
روي گروهي از دانش آموزان
دختر و پسر شهر تهران نیز
اعتبار و پایایي باالیي را
اعتبار
بررسي
داد.
نشان
سازه سه نسخه  CBCLنشان داد
که این ابزار از اعتبار
برخوردار
خوبي
سازه

و

عریضي،

زهرا عمادی و همکاران

يافته ها
انحراف
و
میانگین
استاندارد نمرات پیشآزمون و
طالق
با
سازگاري
پسآزمون
والدین ،تاب آوری و مشکالت
رفتاري ـ هیجاني کودکان ،در
دو گروه آزمایش و کنترل ،در
جدول ( )1ارائه شده است.
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اصلي روایت درماني .جلسه
تازه
داستان
بررسي
نهم:
کودکان ،استفاده از شاهد
بیروني ،تشویق کودکان براي
و
آرزوها
دربارهي
گفتگو
اولویتهاي خود در زندگي،
براي
کودکان
به
کمک
جایگزیني داستان سرشار از
مشکل.
روش اجرا :بعد از نمونه
گیری و گمارش آزمودنی ها به
گروه های آزمایش و کنترل،
قبل از شروع مداخله براي
گروه آزمایش ،از آزمودنيهاي
هر دو گروه پیشآزمون به عمل
آمد که در طي آن از کودکان
و والد آنها خواسته شد تا
موردنظر،
پرسشنامههاي
به
پاسخ دهند .سپس گروه آزمایش
تحت مداخله ي روایت درمانی
گروهی قرار گرفت .در زمان
گروه
به
مداخله
ارائه
آزمایش ،گروه کنترل در لیست
و
گرفته
قرار
انتظار
مداخلهاي دریافت ننمودند.
پس از اتمام جلسات درمان،
پرسشنامههاي مذکور به عنوان
پس آزمون در دو گروه آزمایش
و کنترل اجرا گردید .در
نمرهگذاري
از
پس
نهایت
پرسشنامهها و ورود دادهها
در نرم افزار ،تحلیل آماري
انجام شد و در ادامه گزارش
نهایي مطالعه تدوین گردید.
داده ها با استفاده از نرم
افزار  SPSS-22و آزمون تحلیل
کوواریانس چندمتغیره مورد
بررسی قرار گرفتند.
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ویدئو
برد،
وایت
تابلو
پروژکتور و کتابهاي آموزشي
استفاده گردید .خالصهاي از
موضوعات آموزش داده شده در
هر جلسه در ادامه ذکر شده
است:
با
آشنایي
اول:
جلسه
در
اعتماد
ایجاد
اعضاء،
میان اعضاء ،تبیین و ارائه
مدل درماني در طي جلسات
آینده .جلسه دوم :کمک به
کودکان جهت درک مفهوم طالق،
کمک به کودکان جهت شناسایي
احساسات و واکنشهاي مرتبط
با طالق والدین و کمک به
آنها در بیان احساسات مختلف
طالق
با
ارتباط
در
خود
والدین .جلسه سوم :آشنایي
اعضاي گروه با کتاب جدایي
دایناسورها ،آشنایي اعضاي
گروه با پیامدهاي طالق .جلسه
چهارم :آشنایي اعضاي گروه
با باورهاي منفي مرتبط با
طالق والدین ،افزایش توانایي
کودکان جهت تشخیص و ابراز
احساسات خود نسبت والدین.
جلسه پنجم :کمک به کودکان
در فهم داستان زندگي فعلي،
کمک به کودکان در نوشتن
داستان زندگي خود ،کاربرد
پرسشهاي درماني .جلسه ششم:
تعیین برخي از اتفاقات مهم
زندگي ،تشخیص داستان سرشار
برونسازي مشکل و
از مشکل،
نامگذاري آن ،ساخت شکني.
جلسه هفتم :پرداختن به چند
زندگي،
دیگر
مهم
اتفاق
کنندهي
مرتبط
پرسشهاي
اتفاقات به وقایع گذشته و
آینده ،نتایج منحصر به فرد
ساختن
برجسته
بينظیر،
و
لحظاتي که شخص مقاومت نموده
است ،استعاري سازي روایتها.
جلسه هشتم :نوشتن داستان
بر
تکیه
زندگي،
جدید
توانمنديها و مهارتهاي غلبه
بر مشکل ،کار بر روي فرض
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جدول  :1ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای پژوهش
عضويت
گروهي

آزمايش

کنترل

متغير
سازگاری با
طالق والدین
تاب آوری
مشکالت
رفتاری-
هیجانی
کودکان
سازگاری با
طالق والدین
تاب آوری
مشکالت
رفتاری-
هیجانی
کودکان

تعداد

12

پيشآزمون
انحراف
میانگین
استاندارد
91/41

16/80

55/50

5/07

پسآزمون
تعداد

12

میانگین

انحراف
استاندارد

123/50

9/41

74/75

5/98

65/58

8/64

25/16

6/14

95/91

15/81

100/83

11/92

56/58

3/20

54/75

3/79

12

12
60/58
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رفتاري ـ هیجاني ،در گروه
آزمایش و کنترل در مرحلهي
پسآزمون 62/16 ،25/16 ،و
ها
آن
استاندارد
انحراف
 6/14و  9/27ميباشد.
آزمونهاي
از
استفاده
آزمونهاي
که
پارامتریک-
تحلیل واریانس یا  Fاز
ميباشد-
آنها
مجموعهي
سري
یک
رعایت
مستلزم
پیشفرضهاست .این پیش فرض ها
عبارتند از :نمونه گیری یا
گمارش تصادفی آزمودنی ها به
گروه های پژوهش ،حجم مساوي
تساوي
پژوهش،
نمونههاي
واریانسهاي متغیر وابسته و
همچنین تساوي کوواریانسها
متغیرهاي
بین
روابط
یا
و
1390
(دالور،
وابسته
مولوي .)1386 ،در این پژوهش
به
آزمودنيها
گمارش
نیز
گروههاي پژوهش تصادفي بود
که این امر با نرمال بودن
توزیع نمرات همراه است و
مستقل
ارزیابي
به
نیازي
ندارد(دالور 1390 ،و مولوي،
 .)1386از سوي دیگر ،با
از
استفاده
به
توجه
براي
استاندارد
ابزارهاي
ارزیابي متغیرهاي وابسته،
مقیاس اندازهگیري متغیرهاي
وابستهي این پژوهش فاصلهاي
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همانطور که در جدول ()1
میانگین
ميشود،
مشاهده
نمرهي کل سازگاري با طالق
والدین ،در گروه آزمایش و
کنترل در مرحلهي پیشآزمون
به ترتیب 91/41 ،و 95/91و
انحراف استاندارد آن ها نیز
ميباشد.
15/81
و
16/80
میانگین نمرهي کل سازگاري
با طالق والدین ،در گروه
آزمایش و کنترل در مرحلهي
پسآزمون 123/50 ،و  100/83و
انحراف استاندارد آنها 9/41
و  11/92ميباشد .میانگین
نمرات تابآوري گروه آزمایش
مرحلهي
در
کنترل،
و
پیشآزمون 56/58 ، 55/50 ،و
انحراف استاندارد نیز 5/07
 3/20 ،بوده است .در مرحلهي
پسآزمون نیز ،میانگین نمرات
و
آزمایش
گروه
تابآوري
و
54/75
،74/75
کنترل
انحراف استاندارد آن ها نیز
 5/98و 3/79 .بوده است.
مشکالت
کل
نمرات
میانگین
رفتاري ـ هیجاني ،در گروه
آزمایش و کنترل در مرحلهي
پیشآزمون به ترتیب،65/58 ،
 60/58و انحراف استاندارد
آن ها  9/56 ، 8/64ميباشد.
مشکالت
کل
نمرات
میانگین

9/56

62/16

9/27

زهرا عمادی و همکاران

بوده است .از سوي دیگر،
همانطور که قبالً اشاره شد،
حجم هر دو نمونهي این پژوهش
برابر و به تعداد  12نفر
این
در
لذا
است،
بوده
مجموعه پیشفرضها رعایت شده
است .نتایج آزمون لوین و
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باکس ،به منظور ارزیابي پیش
و
واریانسها
تساوي
فرض
تساوی کوواریانس ها براي
نمره کل متغیرهاي پژوهش ،در
جدول های ( )2و ( )3ارائه
شده است.

جدول  :2نتايج آزمون لوين جهت ارزيابي پيشفرض تساوي واريانسهای
متغيرهای پژوهش
شاخص
F

درجه ي
آزادي1

متغير
سازگاری با طالق والدين
تابآوري
مشکالت رفتاری ـ هيجانی
کودکان

درجه ي
آزادي 2

معناداري

2/66
0/44

1
1

22
22

0/117
0/510

4/35

1

22

0/051

شاخص
متغير
مجموع متغيرهاي
وابسته

باکس

F

درجه ي آزادي
1

درجه ي
آزادي 2

معناداري

16/22

1/29

10

2313/94

0/225

تحلیل کوواریانس چندمتغیره
به همراه تحلیلهاي تکمتغیري
مربوط به آن ،مجاز ميباشد.
نتایج آزمون المبداي ویلکز
کل
نمرات
پسآزمون
نمرات
والدین،
طالق
با
سازگاري
تابآوری و مشکالت رفتاري-
کلیهي
کنترل
با
هیجاني
این
پیشآزمون
نمرات
متغیرها ،در جدول ( )4ارائه
شده است.

جدول .4نتايج آزمون المبداي ويلکز نمرات پسآزمون متغيرهاي وابسته با
کنترل کليهي نمرات پيشآزمون
شاخصها
منبع تأثيرات

ضريب
المبداي
ويلکز

F

درجه ي
آزادي
فرض

درجه ي
آزادي
خطا

معناداري

اندازه
اثر

توان
آماري

پيشآزمون سازگاري
با طالق والدين

0/60

2/43

4

15

0/093

0/394

0/552
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بر اساس نتایج آزمون لوین
و عدم معناداری آن برای همه
برابری
شرط
متغیرها،
گروهی
بین
های
واریانس
براساس
است.
شده
رعایت
شرط
باکس،
آزمون
نتایج
همساني کوواریانسها در مورد
وابسته،
متغیرهای
مجموع
تحقق یافته است .لذا در این
شرایط ،با برقراری پیش فرض
پارامتریک،
آمار
های
استفاده از
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جدول  :3نتايج آزمون باکس جهت ارزيابي پيشفرض تساوي کوواريانسهاي
متغيرهاي پژوهش

اثربخشی روایت درمانی گروهی بر سازگاری با طالق والدین ،تاب آوری و مشکالت
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پيشآزمون تابآوري
پيشآزمون مشکالت
رفتاري -هيجاني
کودکان
عضويت گروهي

0/80

0/90

4

15

0/488

0/194

0/220

0/87

0/52

4

15

0/716

0/124

0/143

0/05

64/28

4

15

0/000

0/945

1/000

جدول .5نتايج تحليل کوواريانس چندمتغيره جهت بررسي تأثير روايت درماني
بر متغيرهاي پژوهش
شاخص ها
متغير
وابسته
سازگاري
با طالق
والدين
تابآوري

منبع
تأثيرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادي

ميانگين
مجذورات

F

پیشآزمون
عضویت
گروهي
پیشآزمون
عضویت
گروهي
پیشآزمون

737/16

1

737/16

7/50

0/013

3121/96

1

3121/96

31/78

0/000

0/638

7/42

1

7/42

0/31

0/581

0/017

0/083

1890/96

1

1890/96

80/64

0/000

0/818

1/000

53/47

1

53/47

0/93

0/346

0/050

0/151

8169/66

1

8169/66

143/37

0/000

0/888

1/000

عضویت
گروهي

کوواریانس
تحلیل
نتایج
چندمتغیره مندرج در جدول
( ،)5نشانگر آن است که با
پیشآزمون،
نمرات
کنترل
روایت
مداخلهي
ارائهي

0/294

0/736
1/000

درماني گروهي ،توانسته است
تأثیر معناداري بر افزایش
قابل توجه نمرات کل سازگاري
با طالق والدین ،در گروه تحت
مداخله ،در مرحلهي پسآزمون
داشته باشد( .)p>0/05میزان
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مشکالت
رفتاري-
هيجاني
کودکان

معناداري

اندازه
اثر

توان
آماري
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همانطور که در جدول ()4
مشاهده ميشود ،نتایج آزمون
المبداي ویلکز ،نشانگر آن
است که با کنترل رابطهي
پیشآزمون
درصدي
39/4
والدین،
طالق
با
سازگاري
رابطهي  19/4درصدي پیشآزمون
رابطهي
کنترل
و
تابآوري
 12/4درصدي نمرات پیشآزمون
هیجاني
ـ
رفتاري
مشکالت
بین
تفاوت
(،)p>0/05
میانگینهاي تعدیل شده دو
متغیرهاي
مجموع
در
گروه
آماري
لحاظ
از
وابسته
معنادار است ( .)p>0/05لذا
ميتوان گفت که با کنترل
پیشآزمون،
نمرات
کلیهي
روایتدرماني،
مداخلهي
توانسته است تأثیر معناداري
بر

وابستهي
متغیرهاي
مجموع
مفروض در مرحلهي پسآزمون،
داشته باشد .میزان تأثیر
مداخله 0/945 ،بوده است که
نشان ميدهد  94/5درصد از
تفاوتهاي فردي در دو گروه
آزمایش و کنترل ,در مرحلهي
پس آزمون ،ناشي از عضویت
گروهي با دریافت یا عدم
روایت
مداخلهي
دریافت
توان
است.
بوده
درماني
نیز
،0/80
باالي
آماري
نشانگر دقت باالي آزمون و
کفایت حجم نمونه ميباشد .با
بررسي
براي
حال,
این
فرضیههاي پژوهش ،نیاز به
بررسي تحلیلهاي تک متغیرهي
تحلیل کوواریانس چندمتغیره
ميباشد که نتایج آن در جدول
( )5ارائه شده است.

زهرا عمادی و همکاران

نتيجهگيری
هر چند پیامدهاي مخرب و
آسیبزاي طالق و جدایي زوجین
فردي،
گوناگون
ابعاد
در
اجتماعي و روانشناختي در
نظر متخصصان امري بدیهي و
آشکار ميباشد و با گذشت
بحران
این
آثار
زمان،
زوجین
زندگي
در
آسیبزا
مطلقه و فرزندان آنها کمرنگ
زمان
کیفیت
اما
ميگردد،
بحراني سپري شده پس از
سازگاري
میزان
در
جدایي
والدین و فرزندان و سالمت
روان آنها بسیار حائز اهمیت
است .همانگونه که آشنایي
والدین و کودکان طالق با
فنون مقابلهاي و راههاي به
حداقل رساندن آسیبهاي ناشي
تأثیر
ميتواند
طالق
از
بهسزایي در سازگاري و سالمت
روان آنها داشته باشد ،عدم
این
با
آنان
آشنایي
راهکارها و به کار بردن
شیوههاي ناکارآمد در مقابله
با طالق به آساني منجر به
ناسازگاري هیجاني و شناختي
آنان ميگردد .از سوي دیگر،
به لحاظ ماهیت نظریهي روایت
درماني ،به نظر ميرسد که
مفاهیم و اصول آن براي
شرایط
و
ارتباطات
بهبود
زندگي این افراد ميتواند
اثربخش باشد .با توجه به
این موضوع و نظر به پیشینهي
زمینهي
در
اندک
پژوهشي
اثربخشي این شیوهي درماني
بر سازگاري کودکان با طالق
والدین ،در این پژوهش به
بررسي اثربخشي آن مبادرت
گردید.
نتایج به دست آمده از
پژوهش حاضر بیانگر آن است
که روایت درماني گروهي بر
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کوواریانس
تحلیل
نتایج
چندمتغیره مبین آن است که
با کنترل نمرات پیشآزمون،
روایت
مداخلهي
ارائهي
درماني گروهي ،توانسته است
کاهش
بر
معناداري
تأثیر
رفتاري-
مشکالت
کل
نمرات
هیجاني کودکان ،در گروه تحت
مداخله ،در مرحلهي پسآزمون
داشته باشد( .)p>0/05میزان
تأثیر مداخله 0/888 ،درصد
بوده است که نشان ميدهد
 88/8درصد از تفاوتهاي فردي
رفتاري-
مشکالت
نمرات
در
هیجاني کودکان ،در دو گروه
آزمایش و کنترل در مرحلهي
پسآزمون ،ناشي از مداخلهي
روایت درماني گروهی بوده
است .توان آماري  100درصدي
نیز حاکي از دقت آماري
بسیار باال و همچنین کفایت

حجم نمونه جهت ارزیابي این
فرضیه ها ميباشد.
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تأثیر مداخله 0/638 ،بوده
است که نشان ميدهد 63/8
درصد از تفاوتهاي فردي در
طالق
با
سازگاري
نمرات
والدین ،در دو گروه آزمایش
و کنترل در مرحلهي پسآزمون،
روایت
مداخلهي
از
ناشي
است.
بوده
گروهی
درماني
نمرات
کنترل
با
همچنین
پیشآزمون تاب آوری ،ارائهي
درماني
روایت
مداخلهي
گروهي ،توانسته است تأثیر
معناداري بر افزایش نمرات
کل تابآوري کودکان ،در گروه
مرحلهي
در
مداخله،
تحت
پسآزمون داشته باشد .میزان
تأثیر مداخله 0/818 ،بوده
است که نشان ميدهد 81/8
درصد از تفاوتهاي فردي در
نمرات تابآوري ،در دو گروه
آزمایش و کنترل در مرحلهي
پسآزمون ،ناشي از مداخلهي
روایت درماني گروهی بوده
است.
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14. Taylor, Aspinwall, Guilliano, Dakof & Reardon
15. Masten
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افزایش تابآوري کودکان طالق
دارد.
معناداري
تأثیر
در
پژوهش
این
یافتههاي
حوزهي تأثیر روایت درماني
بر افزایش تابآوري با نتایج
آسپینوال،
تیلور،
پژوهش
و
داکوف
گوئیلیانو،
است.
همسو
ِردون)1993(14
ر
تابآوري یک توانایي دروني
براي رشد محسوب ميشود که در
انسان به عنوان یک ارگانیسم
وجود دارد و ميتواند در
شرایط معین محیطي از حالت
بالفعل
حالت
به
بالقوه
تبدیل شود و به رغم قرار
گرفتن فرد در معرض تنشهاي
اجتماعي،
شایستگي
شدید،
تحصیلي و شغلي او ارتقاء
یابد .بر اساس مدل آسیب
وولین و وولین (1993؛ به
)2010
سیمونسن،
از
نقل
کودکي که در یک خانواده
رشد
نابسامان
و
آشفته
منظور
آسیبپذیر
ميکند،
ميشود و در فرایند مقابله
با این آسیبها ،تابآوري را
در خود رشد ميدهد .ماستن
 ،)2009(15در پژوهشي دربارهي
تابآوري و واکنش فرزندان
خانوادههاي مطلقه ،نشان داد
که اگر چه طالق بر رشد و
تحول کودک ضربه ميزند ،ولي
در این بین پسرها در مقایسه
با دختران ،مشکالت رفتاري
بیشتري در برابر این پدیده
از خود نشان ميدهند ،چون به
حمایت
دختران
کلي
طور
مطلقه
مادران
از
بیشتري
خود(به عنوان یکي از عوامل
دریافت
کننده)
محافظت
ميکنند و کمتر از پسران با
تعارضات خانوادگي مواجه شده
و به این دلیل تابآوري
بیشتري دارند.

به نظر ميرسد فرایند طالق
براي کودکان به منزلهي عامل
خطر عمل کرده و آنها با
مقابله با پیامدهاي منفي
آن ،تابآوري را در خود
ارتقا ميبخشند؛ اما با نظر
به باال بودن نسبی مشکالت
رفتاري ـ هیجاني آنها و این
مطلب که این کودکان در سني
هستند که هنوز به خوبي با
راهبردهاي مقابله با مسائل
و مشکالت آشنایي ندارند و
ممکن است این مشکالت رفتاري
ـ هیجاني سالمتي آنها را به
مداخلهي
بیاندازد،
خطر
روایت درماني براي آنها در
نظر گرفته شد تا ضمن کاهش
هیجاني،
ـ
رفتاري
مشکالت
راهبردهاي مقابله ايِ مؤثر
آنها
به
را
مشکالت
با
بیاموزد و به دنبال آن
تابآوري را نیز در آنها
روایت
در
بخشد.
ارتقاء
به
دادن
گوش
و
درماني
داستانهاي دیگر اعضاي گروه،
کودکان در ميیابند که در
موقعیت و مشکل خود تنها
کودکان
وقتي
نیستند.
مورد
در
داستانهایي
را
مشکالت
با
شخصیتهایي
گوش
بدانها
یا
ميخوانند
ميدهند ،درميیابند دیگران
نیز با مشکالت مشابهي روبرو
هستند .خواندن یا گوش دادن
به داستان اعضاي گروه ،فهم
کودکان را از موقعیتها و
چالشهاي منحصر به فردي که
ممکن است آنها براي خود،
عضوي از خانواده یا یک دوست
تجربه کنند ،افزایش ميدهد.
به دنبال این فرایند ،آنها
و
شخصیتها
با
ميتوانند
شخصیتها
مقابلهاي
روشهاي
همانندسازي کنند .در ادامه،
با کمرنگ شدن مشکالت رفتاري-
هیجاني کودکان ،با تکیه بر
توانمنديهاي
و
قوت
نقاط
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16. Steger, Mann, Michels & Cooper
17. Forneris, Danish & Scott
18. Lengua, Wolchik, Sandler & West

ميیابند(واتي،19
تداوم
 .)2003پژوهشهاي مختلف بر
نقش اساسي طالق و تعارضات
والدین پیش و پس از جدایي،
رفتاري،
اختالالت
بروز
در
افسردگي ،اضطراب ،پرخاشگري،
انزواطلبي ،مشکالت عاطفي و
از
دارند.
تأکید
هیجاني
از
یکي
که
آنجایي
عکسالعملهاي رایج به طالق،
ایجاد سرزنش خود ،در کودک
است و کودک احساس ميکند
ً او مقصر بوده است ،با
واقعا
این وجود حضورش در جمع
گروهي که همه آنها دچار
مشکلي مشابه مشکل او هستند،
باعث ميشود کمتر خود را در
جدایي والدین مقصر بداند و
از
بهتري
درک
و
کنترل
احساسات خود داشته باشد و
و
نادرست
رفتارهاي
ناسازگارانه کمتري از خود
بروز دهد .در این پژوهش،
تالش اصلي در جهت کاهش مشکالت
هیجاني
اختالالت
و
رفتاري
ناشي از طالق در کودکان و
افزایش سازگاري آنها با طالق
منظورکاهش
به
است.
بوده
هیجاني
رفتاري-
مشکالت
کودکان طالق ،در جلسات مختلف
به طور غیرمستقیم با تأکید
بر داستانها ،استفاده از
نقاشي ،ایفاي نقش و استفاده
از روشهاي گوناگون در جهت
بیان و ابراز هرچه بیشتر
احساسات خشم ،نفرت ،ترس از
رها شدن به کودکان ،عالئم
هیجاني کاهش یافت .همچنین
گروهي،
کارهاي
انجام
با
افزایش ارتباط با همساالن و
کودکان
مشکالت
با
آشنایي
دیگر و آگاهي از این نکته
که آنها تنها کودکان طالق در
دنیا نیستند و اینکه همهي
کودکان مشکالتي در خانواده

] [ DOR: 20.1001.1.25886657.1394.2.3.5.1

آنها و همچنین با راهنمایي
در جهت ارائهي راهبردهاي
ميتوان
مناسب،
مقابلهاي
تابآوري را در آنها افزایش
داد .از سوي دیگر ،تابآوري
به واسطهي کاهش هیجانهاي
منفي و افزایش سالمت روان،
خود به عنوان منبعي براي
تسهیل غلبه بر مصائب و
برابر
در
مقاومت
مشکالت،
استرس و از بین بردن اثرات
رواني آنها در نظر گرفته
ميشود .اگر چه بسیاري از
محققان معتقدند که بیشتر
کودکان ،داراي تابآوري و
براي
الزم
انعطافپذیري
و
موقعیتها
با
مقابله
چالشهاي جدید و در نهایـت
تبدیل شدن به بزرگساالن کامالً
تقویت
ميباشند؛
سازگار
عوامل محافظ دروني از قبیل
خلقوخو و مهارتهاي مقابلهاي
در کنار والدگري خوب و یک
محیط حمایـتگر ميتوانند به
کودکان کمک کنند تا بتوانند
با یک موقعیت چالشزاي جدید
به خوبي سازگار شوند.
مطابق نتایج پژوهش حاضر
روایت درماني گروهی منجر به
کاهش مشکالت رفتاري و هیجاني
کودکان در مقایسه با گروه
کنترل گردیده است که با
مطالعات استیگر ،من ،مایکلز
و کوپر ،)2009( 16فورنریز،
دانیش و اسکات،)2007( 17
لنگوا ،ولچیک ،سندلر و وست18
( ،)2000اسالوکین ( )2000و
()1391
همکاران
و
رئیسي
مطابقت دارد .مطالعات نشان
ميدهند که مشکالت رفتاري-
هیجاني دوران کودکي را باید
بسیار جدي تلقي نمود ،چرا
ً مشکالت بعدي ،از
که غالبا
دوران کودکي آغاز شده و یا
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20. Sirvanli
21. Bing & Nelson
22. Wolchik & West
23. Krumrei, Colit, Martin & Fogo
24. Wood, Repetti & Roesch

25. Cashin, Browne, Bradbury & Mulder
26. Looyeh, Kamali & Shafieian
27. Carless & Douglas
28. Dilillo, Neimeyer & Manning
29. Eppler
30. Kruger
31. Novy
32. Mahoney & Daniel
33. Moreira, Beutler & Goncalves
34. Rahmani
35. Beh-Pajooh, Ahmadi, Shokoohi-Yekta & Asgary
36. Rahmani & Moheb
37. Brewer
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دارند ،مشکالت ارتباطي با
و
یافت
کاهش
همساالن
اجتماعي
مطلوب
رفتارهاي
افزایش پیدا کرد .دلیل مفید
فرایند
در
داستان
بودن
به
که
است
این
درمان،
تا
ميدهد
اجازه
کودکان
مشکالتشان را بیروني کنند و
آن را از یک دیدگاه تجسمي
تجربه کنند .این روش به
کودکان گذرگاه امني ارائه
ميکند تا احساسات خود را
وارسي کنند و راهي بدون
تهدید باز ميکند تا بتوانند
موضوعي حساس را مورد بررسي
قرار دهند .البته باید این
مطلب را درنظرگرفت که برطرف
شدن کامل این مشکالت به زمان
بیشتری نیاز دارد و چنانچه
قبیل
از
دیگری
مداخالت
دارودرماني ،بازپروري رواني
ـ حرکتي و هیپنوتراپي نیز
به همراه روایت درمانی به
کار برده شود نتایج مطلوب
تری حاصل می گردد.
پژوهش
این
یافتههاي
بیانگر آن است که روایت
افزایش
بر
گروهي
درماني
طالق
با
کودکان
سازگاري
والدین و ابعاد آن تأثیر
معناداري دارد .نتایج این
یافتههاي
با
پژوهش
20
( ،)2005بینگ و
سیروانلي
نلسون ،)2009( 21ولچیک و
وست22
کرومری،
(،)2000
فوگو23
و
مارتین
کولیت،
همکاران
و
پرتز
(،)2007
( )1991و وود ،رپتی و روش24
افزایش
جهت
در
()2004
سازگاري کودکان با طالق به
واسطهي بهکار بردن مداخالت
مختلف ،همسو ميباشد .از سوي
دیگر ،در مورد تأثیر روایت

درماني ،یافتههاي این پژوهش
براون،
کاشین،
نتایج
با
25
(،)2013
بروادبری و مولدر
شفیعیان26
لویه ،کمالی و
( ،)2012داگ ( ،)2010کارلس
و داگالس ،)2008( 27دیلیلو،
نیمیر و منینگ،)2002( 28
کروگر30
اپلر29
(،)2002
ناوي31
(،)2003
(،)2003
مهوني و دنیل )2006( 32و
و
بوتلر
موریرا،
رحماني34
33
گونکالوز (،)2008
( ،)2011به پژوه ،احمدی،
اصغری35
و
یکتا
شکوهی
حسن
نگار،
صنعت
(،)2011
آبادی و اصغری نکاح (،)1390
عباسی
و
خدادادی
قادری،
محب36
و
رحماني
(،)1389
( ،)2010شیبانی ،یوسفی لویه
و دالور ( )1385همسو است .هر
یک از این پژوهشها به بررسي
اثربخشي روایت درماني بر
حیطههاي مختلف زندگي افراد
در خانواده و برخي به بررسي
اثربخشي قصهدرماني که تا
حدودي مرتبط با روایتدرماني
است ،پرداختهاند و بر اهمیت
آن تأکید کردهاند .با توجه
به تحقیقات انجام شده ،عدم
طالق
با
کودکان
سازگاري
والدینشان ،ميتواند اثرات
روي
مخربي
و
بار
زیان
کارکرد روانشناختي و حتي
وضعیت جسماني آنها داشته
باشد(بریور .)2010 ،37هرچند
طالق والدین همیشه منجر به
بروز مشکالت عاطفي و رفتاري
در فرزندان نميگردد ،اما
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ً تبعات منفي طالق بیش
یقینا
از جنبههاي مثبت آن است.
که
ميدهد
نشان
مطالعات
مطلقه
خانوادههاي
کودکان
نسبت به کودکان خانوادههاي
عادي ،داراي مشکالت عاطفي،
بیشتري
تحصیلي
و
رفتاري
هستند و از سالمت رواني
کمتري برخوردارند .همچنین
تحصیلي
موفقیتهاي
آنها
ميکنند،
کسب
کمتري
روانشناختي
ناسازگاريهاي
بیشتري از خود بروز ميدهند
و عزت نفس پایین و مشکالت
اجتماعي بیشتري دارند(کلي،38
دالیل
مورد
در
.)2000
احتمالي تأثیر روایت درماني
بر سازگاري کودکان با طالق،
ميتوان گفت که روایت درماني
توانسته است تأثیر مثبت و
زندگي
فرایند
بر
خوبي
کودکان بگذارد به طوريکه
آنها رویدادهاي منفي زندگي
خود را برونسازي کرده و آن
را به عوامل دیگري چون عدم
آموزش مناسب و آگاهي نسبت
به حقایق امور نسبت دادند
نه اینکه تمامي مشکالت را به
دلیل ضعف و اشتباهات خود
بدانند .آنها روایت زندگي
خود را بازگو کرده و با پي
بردن به این که مشکل ،مشکل
مشکل
علت
آنها
و
است
نیستند ،سعي در ساخت شکني
روایت قبلي خود و ساختن
روایتي جدید در زندگي خود
داشتند.
تالش روایت درماني در کمک
به افراد براي نگاه کردن به
داستان زندگي با دیدي مثبت
و تحت عاملیت شخصي خودشان،
به افراد امکان ميدهد تا با
بروز مشکالتي که در کاهش
رضایت آنان مؤثر است ،به
صورتي مؤثر برخورد نموده و

ّ رضایت خویش
از عوامل مخل
اجتناب نمایند .به عالوه از
آنجا که عوامل شناختي نظیر
اسنادها،
انتخابي،
ادراک
فرضیات ،انتظارات ،معیارها
و نیز باورهاي غیرمنطقي از
سازگاري
در
مهم
عوامل
کودکان با طالق است ،لذا
درماني
روایت
آموزههاي
مانند مفاهیم مهم ساختار
شکني و برخورد با پیشفرضهاي
فرهنگي ،در زمینهي تجدیدنظر
در عقاید و باورها ،تعصبات،
و
بایدها
پیشداوريها،
نبایدهاي غیرمنطقي ،ميتواند
بازسازي
نوعي
به
منجر
شناختي و در نتیجه بازنویسي
داستان زندگي فرد و در
نتیجه مانع از تأثیرات سوء
این عوامل بر سازگاري افراد
گردد .با وجود اینکه میزان
در
کودکان
سازگاري
زیرمقیاسهاي ابزار سازگاري
کودکان با طالق تا حدود
زیادي وابسته به شرایط قبل
شامل
والدین
جدایي
از
مشاجرات و زدوخوردهاي آنان
در حضور کودک ،بحثهاي مکرر،
ارتباطات اعضاي خانواده با
خانواده
سیستم
و
یکدیگر
ميباشد و تغییر آن تا حدود
زیادي غیرممکن بود ،اما با
تغییر نوع نگرش کودکان نسبت
به طالق والدین و شرایط جدید
خود و به دنبال آن تغییر
احساسات و باورهاي غلط راجع
به خود و والدینشان ،این
پژوهش توانست گامي در جهت
افزایش سازگاري کودکان با
یافتههاي
بردارد.
طالق
39
پرستین ( ،)1996نشان داده
است که استفاده از داستان و
کتاب براي درک مفهوم طالق
طالق
والدین
کودکان
توسط
گرفته ،در کمک به حل مشکالت،
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و
آنها
سازگاري
افزایش
آموزش راهکارهاي حل مسأله،
روشي اثربخش بوده است .این
روش نشان ميدهد کودکان با
همانندسازي و الگو برداري
از شخصیت داستان و آموختن
نحوهي برخورد با مسائل و
مشکالتشان ،به راه حل صحیح و
با
مقابله
براي
کارآمدي
آنها ،درک و پذیرش احساسات
خود برطرف شدن احساس گناه
ناشي از مقصر دانستن خود در
جدایي والدین ،دست ميیابند.
این
که
است
ذکر
شایان
برنامه به دلیل اجراي گروهي
آن ،توانسته بود زمینه را
براي دور هم جمع شدن این
دسته از کودکان فراهم آورد
تا آنها دریابند در چنین
تجربهاي منحصر به فرد نبوده
و از میزان نگرش منفي آنها
نسبت به این امر کاسته شود.
()1991
اکانر
و
گلدنر
معتقدند که در صورت امکان
بهتر است براي مقابله با
مشکالت کودکان طالق ،از گروه
درماني استفاده شود ،چرا که
در گروه ،کودکان کمتر احساس
جداشدگي از دیگران را تجربه
ميکنند ،با دیگر اعضاي گروه
تعامل داشته و از آنها
مسائل مختلفي را ميآموزند،
با افراد هم سن و سال خود
ارتباط داشته ،از حمایـت و
بهرمند
آنها
پشتیباني
این
بر
عالوه
ميشوند
درميیابند که مشکل آنها،
مشکلي عادي است و افراد
دیگري هم هستند که با این
مسائل درگیرند(به نقل از
دلوسیا واک و گلمن.)2007 ،40
در طول جلسات روایت درماني
سعي گردید با حضور و مشارکت
فعال کودکان و تشکیل جلسات
به صورت گروهي ،آموزههاي

گوناگون این روش درماني با
ارائه مثالها و نمونههاي
فراوان و تمرینهاي مختلف در
حیطههاي گوناگون به خوبي
تفهیم شود .همچنین به نظر
ميرسد حمایت درمانگر در جهت
و
داستانها
بازنویسي
راهنمایي جهت انجام تکالیف
ارائه شده در هر جلسه با
بر
تأکیدکننده
محتواي
آموزههاي همان جلسه باعث
تثبیت این مفاهیم به طور
اصولي و دستیابي به این
شرکتکنندگان
در
اهداف
گردیده است.
از جمله محدودیت های این
پژوهش می توان به محدود
بودن جامعه ،به کودکان طالق
در مقطع ابتدایي و با در
دختر،
جنسیت
گرفتن
نظر
اشاره کرد .لذا تعمیم نتایج
به دیگر کودکان طالق در
مقاطع مختلف تحصیلي و با
جنسیت پسر ،باید با احتیاط
انجام
عدم
پذیرد.
صورت
مطالعه ی پیگیری از دیگر
محدودیت های این پژوهش به
شمار می رود .پیشنهاد می
شود این پژوهش نواحی و
شهرهای دیگر ،با نمونههاي
بزرگتر و با حضور دختران و
پسران طالق با گروههاي سني
مختلف و در مقاطع تحصیلي
مختلف انجام گیرد .همچنین
در تحقیقات آتي ضمن در نظر
درماني
برنامههاي
گرفتن
نقش
کودکان،
این
براي
عواملي نظیر مواجهه کودکان
با تعارضات بین والدین ،مدت
زمان جدایي والدین ،وقوع
والدین،
مجدد
ازدواج
فرهنگها و قومیتهاي مختلف
طي انجام تحقیقات طولي مورد
بررسي قرار گرفته و همچنین
روایت
مداخلهي
اثربخشي
مداخالت
سایر
با
درماني
افزایش
زمینه
در
درماني
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تشکر و قدردانی
الزم
خود
بر
نویسندگان
و
کودکان
از
میدانند
در
شرکتکننده
خانوادههای
 مدارس و معلمان ناحیه،پژوهش
سه آموزش و پرورش شهر اصفهان
و همچنین کلیه کسانی که در
انجام این پژوهش همکاری و
 تقدیر و،مشارکت داشته اند
.تشکر نمایند
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