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Abstract 

Improving children's capacity to deal effectively with the consequences of divorce is 

considered. This study aimed to compare the effectiveness of training protocol for treating 

children of divorce for mothers and intervention programs for children of divorce on the 

resilience of divorce children. The method of the present study was quasi-experimental with 

pre-test, post-test, and three-month follow-up. From divorced mothers referred to a clinic in 

Tehran for parent training in 2021, 45 were selected by available sampling. Fifteen children in 

the special program for children of divorce, 15 mothers in the training protocol for treating 

children of divorce for the mothers, and 15 mothers in the control group participated. The 

research instruments included the Ungar and Liebenberg resilience scales. The special 

intervention of mothers was performed in 12 sessions (each was 45 minutes), and the special 

intervention program for children was performed in 15 sessions (each was 45 minutes). The 

control group did not receive any intervention during the study. A mixed analysis of variance 

was used to analyze the data. The results showed that both interventions had a significant 

effect and stability on the two components of resilience (individual and relationship with 

caregivers) but did not significantly affect the context component of resilience. The results 

also showed no significant difference in the effectiveness of the two interventions. The results 

showed that with the participation of mothers or children in divorce intervention, it is possible 

to improve the resilience of children's divorce situation. 
Keywords: children of divorce intervention program, maternal training protocol for treating 

with children of divorce mothers, resiliency 
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 مقاله پژوهشي
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 چکیده

ثربخشي ا ۀدف مقایسهاست. این پژوهش با  نظرکارآمد با پیامدهای طالق مد ۀکودکان برای مقابل هایظرفیتبهبود 

نجام ا ان طالقکودک آوریتابمداخله ویژه کودکان طالق بر  ۀطالق ویژه مادر و برنامبرنامه آموزشي رفتار با کودکان 

 ۀمطلقبود. از مادران  ماههسه پیگیری و آزمونپس، آزمونیشپآزمایشي با طرح نیمه ،روش پژوهش حاضر. شد

 صورتبه هاآن از نفر 45 تعداد 1399آموزش فرزندپروری در سال برای شهر تهران کننده به کلنیکي در مراجعه

برنامه ر در ماد 15، برنامه ویژه کودکان طالقکودک در گروه مداخله  15 .شدند انتخاب دردسترس یریگنمونه

 اسیامل مقشابزار پژوهش مادر در گروه کنترل حضور داشتند.  15و  آموزشي رفتار با کودکان طالق ویژه مادر

 15در ویژه کودکان  ۀبرنامه مداخل و اییقهدق 45جلسه  12مدت به  انویژه مادر ۀمداخل بود. نبرگیانگار و ل یآورتاب

یانس واراز تحلیل  د.پژوهش دریافت نکردر مدت اجرای ای هیج مداخله کنترلگروه  شد.اجرا  اییقهدق 45جلسه 

راقبان( م)فرد و رابطه با  آوریتاب مؤلفه هر دو مداخله بر دوند نتایج نشان داد. ها استفاده شدبرای تحلیل داده آمیخته

نبود از  تایج حاکين ،ند. همچنیناثربخشي معناداری ندار آوریتابزمینه  مؤلفهولي بر  ؛اثربخشي معنادار و پایداری دارند

 ۀداخلمودکان در کر یا این بود که با مشارکت ماد کنندۀپژوهش بیان ۀتفاوت معنادار در اثربخشي دو مداخله بود. نتیج

 کودکان طالق اقدام کرد. یآورتاببهبود  برای توانيمطالق 

 آوریتاب طالق، کودکان ویژه مداخله برنامه مادر، ویژه طالق کودکان با رفتار آموزشي برنامه :یدیکل یهاواژه
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 مقدمه
قتانوني رابطته استت کته بترای قطت   ایپدیده 1طالق

ستازماندهي  کته همتراه بتا لیتو یتازناشویي برقرار شتده 
استتت قتتانوني ازدوا   هایمستتلولیتمجتتدد وظتتایف و 

(Odey & Ubi, 2020 .)ِرونتتد طتتالق یتتم اپیتتدمي 
 ,Abalos, 2017; Afroz)جهاني رو بته افتزایش استت 

2019; Mekonnen et al., 2019) در ایران نیتز چنتین .
 ینتترمهمو افزایش نرخ طتالق شود ميروندی مشاهده 

شاخص بترای افتزایش نترخ کودکتان طتالق محستوب 
فتار  از (. Yahyazadeh & Hamed, 2016) شتوديم

طتتتالق مراقبتتتت از کودکتتتان بتتتا توجتتته بتتته  دالیتتتل
بودن آنهتتا در مقابتتل طتتالق دهدهتته مهتتم پذیرآستتی 

فتتتراد جامعتتته استتتت از ستتتالمت امستتتلوالن مراقبتتتت 
(Mekonnen et al., 2019 .) در همین رابطه نشتان داده

 منزلتۀبه توانتدميمتییتری استت کته  آوریتتابشد که 
 آورتتنشعامل محافظتي از سالمت فرد در رویتدادهای 

و  وایشناوی(.  ,2018Theissمانند طالق محافظت کند )
( بر این باورند کته  ,.2003Vaishnavi et al)همکاران 

آمیز مختاطره شترایط برابر در استقامت فقط ،آوریتاب
 محتیط در کارآمتد و فعتال شامل مشارکت بلکه نیست،
 ،آوریتتتاب کننتتدميطور کلتتي بیتتان و بتته شتتودمينیتتز 

 باعت  کته آوردمتي وجتود بته را شخصتي هتایویژگي
 .کنتد مشتکالت رشتد بتا مواجهته در بتواند فرد شودمي
بتا  آمیزموفقیتتظرفیت کودک برای انطباق  آوریتاب

که عملکرد، بقتا یتا رشتد تعریف شده است  هایيچالش
 ,Masten & Barnes) کننتتدميآینتتده او را تهدیتتد 

ماننتد حتل  هایمهارتمناب  دروني مانند داشتن (. 2018
 ,.Mohammadinia et al)مستتلله و مقابلتته ستتازگار 

2018; Pasyar et al., 2019) اب  بیرونتي ماننتد و منت
 Eskandari et al., 2019; Costa et)حمایت اجتماعي 

al., 2017 ،)منجر شوند آوریتاببه افزایش  توانندمي .
در کودکتان طتالق متواردی همچتون از  رسدميبه نظر 

                                                           
1 divorce 

دستتتت دادن حمایتتتت دو والتتتد، یتتتادآوری ختتتاطرات 
مرتبط با طالق والدین و مشکالتي در تنظتیم  زایآسی 

 آوریتتابنتد کته بته کتاهش اهیجان، از جمله مواردی
 ;Hutauruk et al., 2019) شتودمنجتر ميکودکتان 

Karela & Petrogiannis, 2018 .)،بته نظتر  همچنتین
در فرزندان طالق به بهبتود عملکترد  یآورتاب رسديم

 ,Saraswati & Suleeman)شتود مي منجتر اجتمتاعي

 افتتتزایشبتتتا  توانتتتديم یآورتتتتاب ،(. همچنتتتین2018
شتتتود در میتتتان فرزنتتتدان طتتتالق همتتتراه  2خودشتتتفقتي

(Hermansyah, 2019.)  کته توصیه شداساس بر همین 
یتم عامتل  عنوانبته یآورتتاب بهبتود برایمداخالتي 
کننتده از کودکتان در مقابتل پیامتدهای طتتالق محافظت
 ;Hutauruk et al., 2019) توجته قترار گیتردشتایان 

Luthar & Eisenberg, 2017 .) 

آموزشتي رفتتار بتا  پروتکتل ،هامداخلتهیکي از این 
و  هالمتي تازگيبتهاستت کته  3کودکان طالق ویژه مادر

( تهیتته و منتشتتر Gholami et al., 2019)همکتتاران 
بتاني در این پروتکل ابتدا براساس تحقیقتات و م. کردند

کودکتان طتالق مشتکالت  ترینياساستنظری موجتود، 
، ستسس بته تهیته یتم پروتکتل شتامل پتنج شدمشخص 
و  7، خشتتم6، نیتتاز عتتاطفي5، اضتتطراب4ستتازگاری مؤلفتته

مادران بایتد  ،با ارائه این مداخله. اقدام شد 8احساس گناه
توانایي این را داشته باشند که با آگتاهي الزم نستبت بته 

 ینتتمم کودک راعاطفي  یازهاین، نندکودکشان عمل ک
و و بتواند احساس گناه، خشم و اضطراب کودک  کنند

حتداقل  متدیریت و بتهعواق  ناشتي از ایتن ویژگتي را 
. اگرچته ستازندگان پروتکتل در پتژوهش ختود برسانند
 رییتتشتتده بتتا تیيطراح يپروتکتتل آموزشتت انتتددادهنشتتان 

 تیمثبت رفتار مادران کودکان طالق، باع  بهبود وضع

                                                           
2 self-compassion 
3 training protocol for treating with children of 
divorce for mothers 
4 adjustment 
5 anxiety 
6 emotional need 
7 anger 
8 guilt 
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بترای بعتدی  یهتاپژوهش، شتودميکودکان  نیا يروان
ختال   ایتناست که  نگرفتهسي اثربخشي آن صورت برر

 راستتاهمنتایج پژوهش قبلي  ،با این حال است؛پژوهشي 
 Nunes-Costa) سازگاری دهنديماین پروتکل نشان با 

et al., 2009; Zemp et al., 2018)اضتتطراب ، 
(Phares, 2020; Tahirović & Demir, 2017) نیتاز ،

-Sadri Damirchi et al., 2018; Zamani) عتاطفي

Zarchi et al., 2018) خشتم ،(Motataianu, 2015 ) و
 (Johnsen et al., 2018; Sorek, 2019) احساس گنتاه

ازجملتته پیامتتدهای مهتتم طتتالق والتتدین بتترای کودکتتان 
وضتتتعیت روانتتتي کتتتودک و  تواننتتتديمهستتتتند کتتته 

 ،همچنتتتتینرشتتتتد او را مختتتتتل کننتتتتد.  هتتتاییتظرف
 دهنتديمدیگتری وجتود دارنتد کته نشتان  یهاپژوهش
یتتد بتتر کمتنتتي بتتر آمتتوزش والتتدین بتتا تمب یهامداخلتته

کتتودک، بهبتتود  –ماننتتد بهبتتود رابطتته والتتد  یهالفتتهؤم
ستتازگاری و هیجتتان کتتودک بتته بهبتتود بهزیستتتي و 

 Klein) اندشتتدهمنجتتر ستتازگاری کودکتتان طتتالق 

Velderman et al., 2018; McIntosh & Tan, 

2017; Shanholtz et al., 2017.) 
 دیگتری ۀبرنام 1برای کودکان طالق یامداخله ۀبرنام
با آموزش به کودکان طتالق ستروکار  یماًمستقکه  است
-Pedroکتتتارول و کتتتاون ) –پتتتدور  بارنخستتتتیندارد. 

Carroll & Cowen, 1985 ) مطتترح ایتتن مداخلتته را
 یامداخلتهیتم برنامته پیشتگیری کردند. ایتن مداخلته 

 آوری دراستت کته بتر عوامتل حمتایتي مترتبط بتا تتاب
برنامته  ۀکودکان بعد از طالق تمرکتز دارد. هتدف اولیت

کته  بستازد گرییتتحمااین است کته محتیط گروهتي 
های مشترک ایجاد کنند و کودکان بتوانند در آن، پیوند

مقابلته بتا تیییترات که  را تسهیل کند یيهامهارتکس  
دو جتتز اساستتي و  دهتتد.مي افتتزایشرا طتتالق  یزاتتتنش

ناشتي  تنیدگيکاهش  -1از: اند اصلي این برنامه عبارت
و مطمتلن  اميق والدین با ایجتاد یتم فضتای حتاز طال

مورد نیتاز  یهامهارتآموزش  -2 و برای اعضای گروه

                                                           
1 Children of Divorce Intervention Program 

(CODIP) 

 یهتاچالشبتا تعییترات و  متؤثر ۀمقابلت برایبه کودکان 
(. Pedro‐Carroll, 2008ناشتتتي از طتتتالق والتتتدین )

 ,.Klein Velderman et al)و همکتاران  ولدرمنینکل

( نیز در هلند نشان دادنتد استتفاده از ایتن مداخلته 2018
در توانسته است عملکرد کودک و مادر را بهبود بخشد. 

بترای  یامداخلهبرنامه دیگر نشان داده شد که  ایمطالعه
نحتوه  طتالق کودکتان کنتديمکمتم  کودکان طتالق

، حتتل مشتتکالت مربتتوال بتته طتتالق و هتتایجانهابتتراز 
را یتاد بگیرنتد  عضویت در سیستم حمایتت از همستاالن

(Senko, 2016.)  هتاپژوهشدر ایران نیز نتایج برخي از 
بترای کودکتان  یامداخلته ۀبرنامتاجترای  دندهيمنشان 
به بهبود سازگاری و مشتکالت رفتتاری درونتي و  طالق

 ,.Abdi et al) دشتويممنجر بیروني در کودکان طالق 

2014; Hoseini Yazdi et al., 2015 .) 
برنامه آموزشتي رفتتار بتا  رسديمبه نظر ، درمجموع

المتتي و همکتتاران کتته هکودکتتان طتتالق ویتتژه متتادر 
(Gholami et al., 2019 ارائتته )اثربخشتتي ، کردنتتد

اثربخشتي  ،با ایتن حتال ؛است دادهابتدایي خود را نشان 
اطمینتتتان از نتتتتایج  بتتترایبعتتتدی  یهتتتاپژوهشآن در 

 ه ازشتدآمده و عدم ستوگیری در نتتایج گزارشدستهب
 استت. رفت  ایتن ختأ نشتدهسازندگان مداخله، بررستي 

 ،یکي از مسائل مدنظر پتژوهش حاضتر استت. همچنتین
 Gholami etهالمتي و همکتاران )از شده پروتکل ارائه

al., 2019بنتابراین ؛( با آموزش والتدین ستروکار دارد، 
مقایستته آن بتتا یتتم مداخلتته کتته بتتا آمتتوزش کتتودک 

در تعیین اثربخشي بیشتر هتر یتم از ایتن سروکار دارد، 
 استتت؛مفیتتد  کودکتتان طتتالق یآورتتتاببتتر  هامداخلتته
بتین  آیتا پژوهش بدین صورت است کته سؤال ،بنابراین

اثربخشي برنامه آموزشي رفتار بتا کودکتان طتالق ویتژه 
 یآورتتاببر  له ویژه کودکان طالقمادر و برنامه مداخ

 .وجود دارد تفاوت کودکان طالق
 

 روش
آزمایشتتتي بتتتا طتتترح نیمه ،روش پتتتژوهش حاضتتتر

 ۀجامعت بتود. ماههسه پیگیری و آزمونپس، آزمونپیش

https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=482168
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=482168
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 12تتا  9کته در ستنین  بتودتمام کودکاني  شامل آماری
و  بودنتد و والتدین آنهتا طتالق گرفتته داشتتندسال قرار 

از لحتا  مکتاني و  بتود.کتودک تحتت حضتانت متادر 
کننده به ران مطلقه مراجعهآماری شامل ماد ۀزماني جامع

بتترای شتتهر تهتتران در  يشناستتروانکلنیتتم مشتتاوره و 
بتتا در نظتتر بتتود.  1399آمتتوزش فرزنتتدپروری در ستتال 

نفتر بترای هتر گتروه  15کم دستتگرفتن حجتم نمونته 
(Queen et al., 2002, p 157) تعداد ،آماری ۀجامع از 

 انتخاب دردسترس یریگنمونه صورتبه آنها از نفر 45

صتتتورت بتتتود کتتته بتتته  بتتتدین یریگنمونتتته .شتتتدند
توضیح  يشناسروانکنندگان به کلنیم مشاوره و مراجعه

هتدف پتژوهش و شترایط حضتور در بتارۀ مختصری در
و از میان کساني کته شترایط ورود  شديمپژوهش ارائه 

بتته پتتژوهش را داشتتتند و فتترم رضتتایت آگاهانتته را پتتر 
صتتورت تصتتادفي در ستته انتختتاب و به ،نفتتر 45کردنتتد، 

ذکتتر استتت در گتتروه  درختتورگتتروه گمتتارده شتتدند. 
کتودک شترکت  15برنامه ویژه کودکان طالق مداخله 

برنامه آموزشي رفتار با کودکان طتالق ویتژه کردند، در 
با توجه به اینکه نفر از مادران شرکت کردند و  15، ادرم

 & Ungar) نبترگیانگتار و ل یآورتاب اسیمقمادران 

Liebenberg, 2009)  در گتروه کنتترل ، نتدپاسخ دادرا
، آزمتتونشیپمتتادر حضتتور داشتتتند کتته در مراحتتل  15
کتتودک  یآورتتتاب اسیتتمقو پیگیتتری بتته  آزمتتونپس

عبتارت بودنتد از:  پتژوهش به ورود شرایطپاسخ دادند. 
 قتانوني طالق انجام سال، 12تا  9 کودک سن محدوده

 عتدم ،با والتد متادر کودک کردنزندگي، آنها والدین

 معلولیتت یتا متزمن بیمتاری بته و متادر کتودک یابتال

 محورهتتای عمتتده یهتتااختالل یتتا جتتدی جستتماني

 متدت حتداکثر)طبق اظهتار نظتر متادران(،  روانسزشکي

، دامنته ستن عتدم ازدوا  مجتدد، ستال 1 والتدین طالق
 10کم دستت تمهتلسال، مدت زمان  50تا  30مادر بین 

 یهامالک ،همچنین. یم فرزندکم دستسال و دارای 

 سه یا متوالي جلسه دو در هیبت: خرو  عبارت بودند از
درخواستت بترای خترو  از ، از مداخلته متنتاوب جلسه

عتدم پاستخگویي بته ، پژوهش در حین اجرای پتژوهش
، پتژوهش یهاپرسشنامه یهاهیگودرصد از  5کم دست

چون ازدوا  مجدد والدین یا بتروز اتفتاق  یبروز موارد
شدن والدین یا وابستتگان درجته ناخوشایندی مانند فوت
عتالوه بتر برگته حتاوی اطالعتات  یم )خواهر، برادر(.

 یآورجمتت بتترای شتتناختي، از یتتم پرسشتتنامه جمعیت
و پیگیتری  آزمتونپس، آزمونشیپدر مراحل  اطالعات

 استفاده شد که در ادامه معرفي شده است. 
 1آوری انگتار و لینبتترگمقیتتاس تتابابتزار ستنجش: 

(Ungar & Liebenberg, 2009) : این آزمون با هتدف
کته آنگتار و لیبنبترگ در  است یآورتاب سنجش مناب 

 28شامل  شدهآزمون استفاده .کردندطراحي  2009سال 
را بتا هتر  شتانتوافق زانیتم دهندگانپاسخ است که ماده

 تتا 1= اصتالًاز دامنته  کرتیل اسیدر مق هایهگوکدام از 
سته  پرسشتنامه شتامل نیت. ادهنديمنشان  5= ادیز يلیخ
 ،18 ،15 ،14 ،11 ،8 ،4 ،2 ستتؤاالت) 2یفتترد اسیتترمقیز
 ،17 ،12، 7 ،6، 5 ،3 ستتتؤاالت) 3ي(، ارتبتتتاط25 ،21 ،20
، 23، 22، 19، 16، 13، 10، 9، 1) 4ایینتتتتتهزم( و 26، 24
 & Ungarانگتتتتار و لینبتتتترگ ) ( استتتتت.28، 27

Liebenberg, 2009)  روایي سازه متدل سته  ییدتمضمن
بتته روش آلفتتای  را پایتتایي آزمتتون عتتاملي پرسشتتنامه،

در ایتتران  .آوردبتته دستتت  91/0تتتا  65/0کرانبتتاخ بتتین 
 ,.Kazeruni Zand et al) و همکتاران کتازروني زنتد

 یآورتتاب اسیتزمتان مقهم یيروا يبررس برای (2013
 رسشتتتنامهاز پ آمتتتوزاندانشکودکتتتان و نوجوانتتتان در 

استتفاده  سیتسلیو ف نگرسیاست یفترد کنندهیتحماعوامل 
 اسیتنمره کل مق نیب همبستگيند نشان داد جینتا. کردند
آن و  هتاییرمقیاسزکودکان و نوجوانتان و  یآورتاب

و  یفتتتترد کننتتتتدۀیتحماعوامتتتتل  پرسشتتتتنامهنمتتتتره 
، مثبتتت و 85/0تتتا  46/0در دامنتته  آن هتتاییاسمقخرده
 بتته پایتتایي آزمتتون ،همچنتتین .(P<01/0) بتتود داريمعنتت

                                                           
1 Ungar & Liebenberg Resiliency Scale  
2 individual 
3 communication 
4 context 
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و بتته روش  85/0تتتا  71/0روش آلفتتای کرانبتتاخ بتتین 
در  بتته دستتت آمتتد. 80/0تتتا  66/0کردن بتتین دونیمتته

آمده بتترای دستتتهآلفتتای کرونبتتاخ ب ،پتتژوهش حاضتتر
ترتی  بتته ایینتتهزمفتتردی، ارتبتتاطي و  هتتاییاسمقزیر
 دست آمد. ه ب 77/0و  81/0، 74/0

متادران و  نظتر جلت  از پتس :روش اجترا و تحلیتل
 و هربالگری، شرایط واجد افراد تمامي مدنظر، کودکان
آزمتون بتا استتفاده از . پیششتدند انتختاب مدنظر نمونه

 Ungarآنگتار و لینبترگ ) آوریمقیاس تابپرسشنامه 

& Liebenberg, 2009) انجتام  جلستات شتروع از قبتل
بنتدی صتورت گروه ،کنندهشرکتنفر  45و از میان  شد

جلسات مداخله در کلنیکي واق  در شهر تهتران  .گرفت
 یهابرنامه اجرای از پس اجرا شد. 1400-1399در سال 

 به یآورتابمقیاس  با آزمونپسمداخله هر دو گروه، 

 تکمیتل منحصتراً را پرسشتنامه ایتن نوالتدی آمتد. عمل

 را کودک مداخله سرپرستي اجرای زمان در که کردند
کردن نتایج، دو متاه برای دنبال ،همچنین .دارند عهده بر

مجتدداً در  هاپرسشتنامهبعد از آخرین جلسته آموزشتي، 
ازجمله مالحظات اخالقتي . شدندمرحله پیگیری تکمیل 

اطالعات  ،کمیته اخالقپژوهش حاضر عبارت بودند از: 
و بتا  کتردبررستي  را یامداخلهآموزشي در هر دو بسته 

مصتوب  IR.IAU.KHSH.REC.1400.048کد اخالق 
اهتداف، روش کتار، بتارۀ اصل رضایت آگاهانه در، شد

مدت زمان و چگونگي انجام پژوهش، توضتیحات الزم 
، آنان جلت  شتد آگاهانه رضایتفرم ارائه و  ،مراقبانبه 

اصتتل رازداری و رعایتتت حتتریم خصوصتتي اطالعتتات 
و  انجتتتام شتتتدصتتتورت محرمانتتته کنندگان بهشتتترکت

 ذکر بدون و کلي صورتبه پژوهش از حاصل هاییافته

وتحلیل آمتتاری از انجتام تجزیتهبترای  .شتتد منتشتر نتام
استتتتتفاده شتتتتد. بتتتترای  25نستتتتخه  SPSSافتتتتزار نرم

پتتژوهش از تحلیتتل واریتتانس  هتتایدادهوتحلیل تجزیتته
 آمیخته و آزمون تعقیبي بن فروني استفاده شد.

 برنامه رفتار متادر بتا کتودک طتالقخالصه مداخله 
( Gholami et al., 2019)هالمتتي و همکتتاران کتته 

 ۀدربتتارموجتتود  ینظتتر يو مبتتان قتتاتیبراستتاس تحق
ارائته کردند، تهیه مشکالت کودکان طالق  ترینياساس
، اضتطراب، یستازگار مؤلفتهپنج به در این مداخله  .شد
 کودک طتالق توجته و احساس گناه ، خشميعاطف ازین

بته  و هر جلسهجلسه  12به مدت  مداخلهاین  .است شده
و در هتر  دقیقه بترای گتروه آزمتایش متادران 45مدت 

 شد.اجرا  هفته یم جلسه

 

 (Gholami et al., 2019)غالمی و همکاران  اقتباس از برنامه رفتار مادر با کودک طالق. خالصه مداخله 1جدول 

Table 1. Summary of mother-child divorce program intervention (Gholami et al., 2019) 
 محتوای جلسه جلسه

ن و آن برای زوجی هایی آسو  تببین طالق .آزمونپیشاجرای  .کنندگان و برقراری رابطه، آشنایي با روش کار و ساختار جلساتآشنایي شرکت اول

 .سال 12تا  6آن بر کودکان سنین  هایی آسطالق و  یرتمثتبیین  .خصوص کودکانبه

 ری.زایش سازگاهکار افارائه را .سازگاری کودک با طالق مؤثرابعاد مختلف سازگاری را بیان کند. تبیین عوامل  .سازگاری را تعریف کند دوم 

 .مسللهله را بداند. تمرین مهارت حل لله را بداند. مراحل حل مسلتعریف حل مس سوم

 اضطراب را بداند. یامدهایپساز ایجاد اضطراب را بداند. اضطراب چیست. عوامل زمینه چهارم

 اشته باشد.دس عمیق را ي و تنفریلکسیشن چیست. راهبرد آرمیدگي عضالني بیان شود. راهبرد تنفس عمیق را بداند. توانایي انجام آرمیدگي عضالن پنجم

 .قي جایگزینکار منطو اف ثیرات خشم بر کودکان را بداند. شناخت موقعیت خشمممنفي خشم و ت یامدهایپخشم چیست. آشنایي با علت خشم.  ششم

وگوی کردن و گفتکردن افکار منطقي مناس ، آموزش مهارت صحبتشناخت موقعیت و افکار هیر منطقي در موقعیت خشم، بیان جایگزین هفتم

 .مؤثر

 .وریاحساس گناه در کودک چیست. آموزش سبم فرزندپر یهانشانه .احساس گناه چیست. تبیین دالیل ایجاد احساس گناه هشتم

 .ارائه راهکار کاهش احساس گناه در کودک .فرزندپروری چیست هاییوهش نهم

 .قودک طالنقش خانوده در نیاز عاطفي را بداند. نیاز عاطفي چیست. تبیین آثار عاطفي طالق بر کودک. تبیین نیاز عاطفي ک دهم

 .آموزش نیازهای عاطفي به مادران .کودک بیان نیاز عاطفي یازدهم
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 ند.نکفراگرفته تحلیل  یهامهارترا با استفاده از  مسللهد یم نمرور مختصری بر جلسات گذشته را بیان کند. بتوان دوازدهم

ویژه کودکان برنامه مداخله  2در ادامه و در جدول 

-Pedro)کارول و کاون  –پدور ارائه شده است.  طالق

Carroll & Cowen, 1985 ) برای این برنامه را

پیشگیری از مشکالت طالق در کودکان مبتني بر 

این برنامه  .اندتدارک دیده یآورتابعوامل حمایتي و 

و هر هفته یم  دقیقه 45جلسه به مدت  15به مدت 

 شد.اجرا  کودکانبرای گروه آزمایش  جلسه

 ,Pedro-Carroll & Cowen) کارول و کاون –پدور  اقتباس از برنامه مداخله ویژه کودکان طالق خالصه مداخله.2جدول 

1985) 

Table 2. Summary of the Intervention Program for Divorced Children (Pedro-Carroll & Cowen, 1985) 
 محتوای جلسه جلسه

 .معرفي کودک به گروه و ایجاد یم محیط امن و با ثبات، توضیح هدف گروه اول

 .حساساتبودن همه ارفتهیبودن و پذيمثل همگان يمیمفاه يمعرف یبرا يفرهنگ لیات احساس می جادیاحساسات همراه با ا یيشناسا دوم 

 .مفهوم خانواده و انواع آنبارۀ کردن درصحبت سوم

 .ياحساسات نیچن رشیبروز و پذ نش،یب یتجارب طالق با هدف ارتقابارۀ در ياحساس میکار بردن کلمات و مفاه به چهارم

 .مشکل می یمتنوع برا هایحلراه جادیو تمرکز بر ا مسللهحل  هایگام يمعرف پنجم

 .آنها يابیو ارز امدهایپ ينیبشیپ شتر،یب هایحلراه جادیبر ا دیکمت ششم

 .موضوعات مرتبط با طالق دربارۀشده مطرح مسللهحل  هایگام یریکارگبه هفتم

در  شدنریدرگ یبرا قیشوحل کنند و مشکالت که از کنترل آنها خار  است با هدف ت تواننديکه کودکان م يمشکالت نیشدن ب قائل زیتما هشتم

 نشدني.از مشکالت حل یمتناس  با سن و دور یهاتیعالف

 .نقش یفایو ا یباز با يمشکالت واقع یآموزش داده شده برا مسللهحل  هایمهارت تیتقو نهم

 .نیبر احساسات نسبت به والد دیکمآن با ت يطالق و حواش ۀکودکان دربار ياحساسات شخص کاوش دهم

 .نقش یفایو ا یباز با نیکودک و درک احساسات متقابل والد - رابطه والد مسللهبر  تمرکز یازدهم

 .رابطه والد و کودک مسلله شتریبرنامه و کاوش ب ياصل میمفاه تیو تثب مرور دوازدهم

 .نقش یفایوپاسخ و اپرسش با گرانیکودک از خود و د هایبرداشت یارتقا سیزدهم

 .عضو گروه عنوانبهفرد هر کودک بر نقاال قوت و منحصربه تمرکز چهاردهم

 .انیشن پاج یرگزارببعد از گروه به کودکان کمم کنند،  تواننديکه م يکسان يتجارب و احساسات کودک نسبت به گروه، معرف يبررس پانزدهم

 هاافتهی
فراواني سطح تحصیالت دپیلم، کارشناسي و 

ترتی  کارشناسي ارشد برای گروه مداخله ویژه مادر به
 7، 4ترتی  برای گره مداخله ویژه کودک به، 5و  6، 4

یج بود. نتا 5 و 7، 3ترتی  و برای گروه کنترل به 4 و
  بین سه گروه از لحاند آزمون کای اسکوئر نشان داد

فراواني سطح تحصیالت تفاوت معناداری وجود ندارد 

(98/0 =p) 
نفر  10و  دارخانهنفر  5 برای گروه مداخله ویژه مادر

نفر  8ه مداخله ویژه کودک وشاهل بودند، برای گر
نفر  6 کنترلنفر شاهل بودند و برای گروه  7دار و خانه

نفر شاهل بودند. نتایج آزمون کای اسکوئر  9و  دارخانه
بین سه گروه از لحا  وضعیت اشتیال ند نشان داد

 ،همچنین .(p= 53/0تفاوت معناداری وجود ندارد )
برای گروه مداخله ویژه مادر میانگین و انحراف 

)به ماه( سن مادر، سن فرزند و مدت طالق  استاندارد
، 90/2±40/7و  17/1±33/10، 57/1± 80/33ترتی  به

 93/33ترتی  برای گروه مداخله ویژه کودک به

و برای گروه  07/3±80/6و  47/10±24/1، ±44/1
و  12/1±47/10، 18/1± 60/33ترتی  کنترل به

بود و نتایج آزمون تحلیل واریانس  53/7±72/2
بین سه گروه در این موارد ند چندمتییره نشان داد
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قبل از بررسي  (.p= 98/0)تفاوت معناداری وجود ندارد 

با  هادادهبودن فرض نرمالپژوهش، ابتدا پیش سؤال
 ندبررسي شد. نتایج نشان داد شاپیرو ویلمآزمون 

فردی  مؤلفهبرای  هادادهبودن نرمال فرضشیپ
گروه ویژه مادر؛ ) آزمونشیپدر مرحله  یآورتاب
28/0=P  آماره آزمون، گروه ویژه کودکان؛ 93/0و=
74/0=P  12/0=آماره آزمون و گروه کنترل؛ 96/0و=P 
گروه ویژه مادر؛ ) آزمونپس(، =آماره آزمون91/0و 
19/0=P  آماره آزمون، گروه ویژه کودکان؛ 92/0و=
06/0=P  48/0=آماره آزمون و گروه کنترل؛ 88/0و=P 
گروه ویژه مادر؛ ( و پیگیری )=آماره آزمون95/0و 
78/0=P  آماره آزمون، گروه ویژه کودکان؛ 96/0و=
06/0=P  77/0=آماره آزمون و گروه کنترل؛ 88/0و=P 
رابطه با مراقبان ۀ مؤلف(، برای =آماره آزمون96/0و 
گروه ویژه مادر؛ ) آزمونشیپدر مرحله  یآورتاب
71/0=P  آماره آزمون، گروه ویژه کودکان؛ 96/0و=
16/0=P  07/0=آماره آزمون و گروه کنترل؛ 91/0و=P 
گروه ویژه مادر؛ ) آزمونپس(، =آماره آزمون89/0و 
86/0=P  آماره آزمون، گروه ویژه کودکان؛ 97/0و=
25/0=P  30/0=آماره آزمون و گروه کنترل؛ 93/0و=P 
گروه ویژه مادر؛ ( و پیگیری )=آماره آزمون93/0و 
12/0=P  یژه کودکان؛ =آماره آزمون، گروه و91/0و
12/0=P  48/0=آماره آزمون و گروه کنترل؛ 91/0و=P 
 یآوربتازمینه  مؤلفه( و برای =آماره آزمون95/0و 

و  P=58/0گروه ویژه مادر؛ ) آزمونشیپدر مرحله 
و  P=17/0=آماره آزمون، گروه ویژه کودکان؛ 95/0
و  P=42/0=آماره آزمون و گروه کنترل؛ 17/0
گروه ویژه مادر؛ ) آزمونپس(، =آماره آزمون94/0
20/0=P  آماره آزمون، گروه ویژه کودکان؛ 92/0و=
52/0=P  25/0=آماره آزمون و گروه کنترل؛ 95/0و=P 
گروه ویژه مادر؛ ( و پیگیری )=آماره آزمون93/0و 
21/0=P  آماره آزمون، گروه ویژه کودکان؛ 92/0و=
15/0=P  06/0=آماره آزمون و گروه کنترل؛ 91/0و=P 
 ،همچنین ( رعایت شده است.=آماره آزمون87/0و 

که نتایج  شدبا آزمون لوین بررسي  هاانسیوارهمساني 
؛ آزمونشیپفرد ) مؤلفهبرای هر سه  ندنشان داد

31/0=P  68/0؛ آزمونپس=آماره آزمون، 20/1و=P  و
=آماره 26/0و  P=77/0=آماره آزمون و پیگیری؛ 40/0

و  P=06/0؛ آزمونشیپ) مراقبان(، رابطه با آزمون
و  P=08/0؛ آزمونپس=آماره آزمون، 22/3
=آماره 75/1و  P=19/0=آماره آزمون و پیگیری؛ 12/3

=آماره 68/2و  P=08/0؛ آزمونشیپ( و زمینه )آزمون
=آماره آزمون و 93/1و  P=16/0؛ آزمونپسآزمون، 
رعایت شده  (=آماره آزمون26/0و  P=37/1پیگیری؛ 

توصیفي میانگین و  یهاشاخص 3در جدول  .تاس
به تفکیم  یآورتاب مؤلفههر سه  انحراف معیار برای

 .اندپژوهش ارائه شده یهاگروه

 

 توصیفی متغیرهای پژوهش هایشاخص. 3جدول 

Table 3. Descriptive indicators of research variables 
 گروه کنترل گروه مداخله ویژه کودک گروه مدخله ویژه مادر آزمونمرحله  متییر

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 76/4 40/26 34/6 13/29 63/6 87/26 آزمونپیش فرد آوریتاب

 33/5 33/26 76/5 33/32 82/4 27/32 آزمونپس

 96/4 00/26 37/5 33/33 03/4 01/32 پیگیری

 87/1 27/20 52/3 47/20 17/4 67/18 آزمونپیش رابطه با مراقبان

 91/1 07/20 03/2 87/24 56/3 13/25 آزمونپس

 68/1 47/20 99/1 33/25 93/2 20/25 پیگیری

 52/2 33/26 01/4 33/27 34/4 53/26 آزمونپیش زمینه
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 25/2 27/26 32/4 20/28 56/4 60/27 آزمونپس

 41/2 30/26 47/4 60/28 09/4 87/27 پیگیری

 

پژوهش مبني بر اینکه آیا بین  سؤالبرای بررسي 
اثربخشي برنامه آموزشي رفتار با کودکان طالق ویژه 

 یآورمادر و برنامه مداخله ویژه کودکان طالق بر تاب
تفاوت وجود دارد؟ از آزمون تحلیل  کودکان طالق

آمده دستواریانس آمیخته استفاده شد. در ابتدا نتایج به
، P=13/0فرد )بر آزمون ام باکس در هر سه مؤلفه 

68/1=F  11/16و=Box's M رابطه با مراقبان ،)
(14/0=P ،73/1=F  14/15و= Box's M و زمینه )
(07/0=P ،64/1=F  05/22و=Box's Mمعنادار )  نبود

ها فرض همگني کواریانسپیش که حاکي از برقراربودن
بود. همچنین، نتایج نشان دادند سطح معناداری 

آمده برای آزمون کرویت موچلي برای مؤلفه دستبه
 =11/16و  P ،52/3=2x=17/0)فرد معنادار نیست 

Mauchly’s 01/0)(؛ ولي برای رابطه با مراقبان=P ،
41/8=2x  81/0و=s’Mauchly و زمینه ) 

 

 

  (001/0=P ،14/35=2x  42/0و=s’Mauchly  ) معنادار
 حیصحاست؛ بنابراین، برای این دو مؤلفه از ت

در ارائه نتایج استفاده شد. در  1سریگ - هاوسنیگر
نتایج تحلیل واریانس آمیخته برای بررسي  4جدول 

آمده از دستنتایج به اند.اثرات عامل و تعاملي ارائه شده
دهند تفاوت مراحل آزمون، عضویت نشان مي 4جدول 

گروهي و تعامل مراحل و گروه برای دو مؤلفه 
آوری )فرد و رابطه با مراقبان( حداقل در سطح تاب
05/0>P کم یکي از معنادار است؛ بنابراین، برای دست

گروههای پژوهش نتایج اثربخشي وجود دارد؛ ولي برای 
و  F=60/8)آوری اگرچه برای مراحل آزمون ه تابزمین
003/0=P تفاوت معناداری وجود دارد، برای تعامل )

ترین منب  مراحل آزمون با عضویت گروهي که مهم
تیییرات برای اثربخشي و تفاوت معنادار در نتایج است، 

 (.P=10/0و  F=29/2معنادار نیست )
 

 

 

 ۀبرنام ومادر  ژهیرفتار با کودکان طالق و یآموزش ۀبرناماثربخشی  ۀمقایسبرای . نتایج تحلیل واریانس آمیخته 4جدول 

 کودکان طالق آوریتاببر  کودکان طالق ژهیمداخله و

Table 4. Results of mixed analysis of variance to compare the effectiveness of the mother-child divorce Training 

program and the child-divorce intervention program on the resiliency of children’ divorce mothers 

 متییر

 آوریتاب
 منب  تیییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 اندازه اثر Pمقدار  Fمقدار 

توان 

 آزمون

 فرد

 95/0 16/0 001/0 87/7 32/127 2 64/254 مراحل آزمون

 88/0 24/0 004/0 47/6 45/354 2 90/708 عضویت گروهي

 71/0 11/0 04/0 61/2 26/42 4 05/169 تعامل مراحل و گروه

 رابطه با مراقبان

 1 54/0 001/0 64/48 17/246 69/1 35/415 مراحل آزمون
 97/0 31/0 001/0 61/9 47/139 2 95/278 عضویت گروهي

 1 38/0 001/0 16/13 59/66 37/3 70/224 تعامل مراحل و گروه

 زمینه

 89/0 17/0 003/0 60/8 16/14 27/1 97/17 مراحل آزمون

 18/0 04/0 44/0 84/0 16/34 2 33/68 عضویت گروهي

 64/0 10/0 10/0 29/2 77/3 54/2 58/9 تعامل مراحل و گروه
 

آوری فقتط منبت  با توجه به اینکه برای مؤلفه زمینه تاب
معنتادار ( P=003/0و  F=60/8)تیییرات مراحل آزمون 

بود، مقایسه زوجي فقط برای مراحل آزمون ایتن متییتر 

 (05/0>P؛ ولي بین پس) آزمون و پیگیری تفاوت معنادار
( که حاکي از پایداری نتایج P>05/0وجود ندارد )

دهند هر دو نشان مي 5است. همچنین، نتایج جدول 

                                                           
1 Greenhouse–Geisser correction 
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دهنتد نشان مي 5آمده در جدول دستارائه شد. نتایج به
آزمتتون تیییتترات آزمتون و پیگیتتری نستتبت بته پیشپس

 آوری داردهتتتر ستتته مؤلفتتته تتتتابمعنتتتاداری بتتترای 
 

مداخله در مقایسه با گروه کنترل برای دو مؤلفه فرد و 
دهند نشان ميرابطه با مراقبان اثربخشي معناداری را 

(05/0>P.) 
 

)فرد، رابطه  آوریتاب ۀشدتعدیل هایمیانگینگروهی و مراحل آزمون براساس بین هایتفاوتزوجی  ۀ. مقایس5جدول 

 با مراقبان و زمینه(

Table 5. Parallel comparison of intergroup differences and test stages based on adjusted means of resilience 

(individual, relationship with caregivers and context) 
 Pمقدار  خطای انحراف معیار تفاوت میانگین گروه ثانویه گروه مبنا منب  تیییرات آوریتاب متییر

 004/0 83/0 -84/2 آزمونپس آزمونپیش مرحله آزمون فرد

 01/0 95/0 -98/2 پیگیری

 1 74/0 -13/0 پیگیری آزمونپس

 1 56/1 22/1 ویژه کودک ویژه مادر گروه

 03/0 56/1 13/4 کنترل
 004/0 56/1 35/5 کنترل ویژه کودک

 001/0 46/0 -57/3 آزمونپس آزمونپیش مرحله آزمون رابطه با مراقبان

 001/0 50/0 -87/3 پیگیری

 1 33/0 -31/0 پیگیری آزمونپس

 1 80/0 -56/0 ویژه کودک ویژه مادر گروه

 004/0 80/0 73/2 کنترل

 001/0 80/0 29/3 کنترل ویژه کودک
 05/0 24/0 -62/0 آزمونپس آزمونپیش مرحله آزمون زمینه

 005/0 26/0 -87/0 پیگیری

 08/0 11/0 -24/0 پیگیری آزمونپس
P<0/05 P<0/01 

متییرهتا ارائته  ۀشتدتعدیل هتایمیانگین 6در جدول 

زمینته  مؤلفهگروهي با توجه به اینکه تفاوت بین. اندشده

شتتده در تعدیل هتتایمیانگینمعنتتادار نبتتود،  آوریتتتاب

 اند.گزارش نشده 6جدول 
 

 و مراحل آزمون اهگروهینه( برای )فرد، رابطه با مراقبان و زم آوریتاب هایمولفه ۀشدتعدیل هایمیانگین. 6جدول 

Table 6. Adjusted means of resilience components (individual, relationship with caregivers and context) for groups 

and test stages 
 انحراف معیار میانگین گروه ثانویه متییر تاب آوری متییر

 64/0 80/18 مداخله ویژه مادر گروه فرد

 52/0 91/19 مداخله ویژه کودک

 51/0 98/19 کنترل

 89/0 47/27 آزمونپیش آزمون

 79/0 31/30 آزمونپس

 72/0 44/30 پیگیری
 57/0 23 مداخله ویژه مادر گروه رابطه با مراقبان

 57/0 57/23 مداخله ویژه کودک

 57/0 27/20 کنترل

 50/0 80/19 آزمونپیش آزمون

 39/0 36/23 آزمونپس

 34/0 67/23 پیگیری
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 55/0 73/26 آزمونپیش آزمون زمینه

 57/0 36/27 آزمونپس

 56/0 60/27 پیگیری

 

 بحث

اثربخشي برنامه  ۀمقایس ،پژوهش حاضرهدف 

برنامه  آموزشي رفتار با کودکان طالق ویژه مادر و

آوری کودکان بر تاب مداخله ویژه کودکان طالق

برنامه آموزشي رفتار اگرچه ند نتایج نشان دادبود.  طالق

 یآورتابزمینه  مؤلفهبر  با کودکان طالق ویژه مادر

فرد و رابطه با  مؤلفهاثربخشي معناداری ندارد، بر دو 

نشان  هايبررس مراقبان اثربخشي معنادار و پایداری دارد.

پیشین بهصورت مستقیم اثربخشي  یهاپژوهش دندهيم

بر  برنامه آموزشي رفتار با کودکان طالق ویژه مادر

نتایج برخي  ،با این حال ؛انددهکرنرا بررسي  یآورتاب

 Gholami et)و همکاران  هالميمانند  هاپژوهشاز 

al., 2019 ،)و همکاران ) ولدرمن کلینKlein 

Velderman et al., 2018 ،)و همکاران  شنهولتز

(Shanholtz et al., 2017 و )مکینتوش و تان 

(McIntosh & Tan, 2017 )اثربخشي  کنندۀبیان

بهزیستي و توانایي سازگاری  برآموزش به مادران 

از آن  حدودیتا  هاپژوهشاست. این  کودکان طالق

در  یآورتابکه بهبود  ندشويمتلقي هم راستا نظر 

افزایش سازگاری و بهزیستي  ۀواسطبه کودکان طالق

برنامه آموزشي رفتار با کودکان طور خاص در به است.

که برای بهبود  یيهالفهؤمیکي از  طالق ویژه مادر

توانایي بهبود از آن بهره جسته شد،  یآورتاب

نتایج برخي  ،عالوه بر این. کودکان طالق بودسازگاری 

عدم  برخي عوامل مانند انددادهنشان  هاپژوهشاز 

 ,Phares) ، اضطراب(Zemp et al., 2018) سازگاری

 ;Johnsen et al., 2018) و احساس گناه( 2020

Sorek, 201 )از طالق والدین در  ازجمله مشکالت پس

کودکان را مختل  یآورتاب کهکودکان هستند 

برنامه آموزشي رفتار با  هایافتهبا این راستا هم .کننديم

راستای در یي را هامداخله ،کودکان طالق ویژه مادر

ارائه  یآورتاب ۀکنندبهبود هر یم از این عوامل مختل

شده ابعاد در مداخله ارائه ،بر همین اساس. کنديم

بر سازگاری کودک با  مؤثرمختلف سازگاری، عوامل 

. شدندبررسي سازگاری  افزایشطالق و راهکارهای 

فرزندپروری، درک  سبمبا بهبود  سعي شد ،همچنین

نیازهای عاطفي کودک، آموزش حل مسلله و 

گناه و  سآرامیدگي عضالني از شدت خشم، احسا

کاسته و بیان نیازهای عاطفي کودک  ،اضطراب کودک

این  . در همین راستا در پژوهش قبلي نیزشودتسهیل 

دست آمد که آموزش والدین با بهبود ه یافته ب

درک دنیای نیز ارتباطي والد با کودک و  هایمهارت

 شناحتيروانعاطفي و شناختي کودک به بهبود وضعیت 

 Klein)شود منجر ميو افزایش توانمندی کودک 

Velderman et al., 2018; Shanholtz et al., 2017 .)

 نشدناین درحالي است که کاهش کیفیت رابطه و ارائه

از جان  والدین،  گرحمایتو  کنندهمراقبترفتارهای 

در  آوریتابازجمله عواملي است که به کاهش 

 ,.Hutauruk et al) شودميمنجر کودکان طالق 

2019; Karela & Petrogiannis, 2018)در  ،بنابراین ؛

 هاینیازدرک  ۀدربار هایيآموزش ۀچنین شرایطي ارائ

شناخت راستای عاطفي و رواني کودک و تالش در 

مان  سازگاری کودک با طالق والدین که در  ،عوامل

اجرا  برنامه آموزشي رفتار با کودکان طالق ویژه مادر

 آوریتابمنجر به کاهش  اثر عوامل خطرِ تواندميشد، 

یم  یآورتابباید توجه کرد  ،همچنینرا تقلیل دهد. 

و  هامهارتاست که تا حدودی به  يشناختروانظرفیت 

 ,Masten & Barnesفرد بستگي دارد ) یهایتوانمند
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حل مسلله، دربارۀ  هایيآموزش ۀارائ ،بنابراین ؛(2018

ت هیجاناتي مانند خشم رسازگاری، تفکر منطقي و مدی

برنامه آموزشي رفتار با کودکان و احساس گناه که در 

 یآورتاباجرا شد، بر ظرفیت  طالق ویژه مادر

 طالق افزوده است. کودکان 

 ۀبرنامند پژوهش نشان داد یهاافتهی ،همچنین

فرد و رابطه با  مؤلفهبر دو  کودکان طالق ژهیمداخله و

اگرچه . اثربخشي معنادار و پایداری دارد ،مراقبان

صورت مستقیم به بررسي اثربخشي قبلي به یهاپژوهش

، نتایج اندنسرداخته یآورتاباین مداخله بر 

و همکاران  ولدرمن کلین یهاپژوهشآمده از دستهب

(Klein Velderman et al., 2018)( سنکو ،Senko, 

( و Abdi et al., 2014(، عبدی و همکاران )2016

 ,.Hoseini Yazdi et alو همکاران ) یزدیینيحس

 ژهیبرنامه مداخله وکه نشان دادند نظر از این ( 2015

بر کودکان طالق  اثربخشي معناداری کودکان طالق

دارند، نتایج همسویي با پژوهش حاضر مبني بر 

فرد و  مؤلفهبر دو  کودکان طالق ژهیمداخله واثربخشي 

در . دهنديمرابطه با مراقبان در کودکان طالق را نشان 

آمده بر دو مورد اساسي در دستهتبیین اثربخش نتایج ب

اول  ؛کید کردممداخله ویژه کودکان طالق دنبال ت

ایجاد یم محیط امن و حمایتگر بود. در  برایتالش 

همین راستا در جلسات مداخله سعي شد با پذیرش 

محیط امن و باثباتي  ،احساس و دیدگاه کودکان طالق

و  هااحساسبرای کودکان ایجاد شود و با تسهیل ابراز 

طالق و ارائه بازخورد  دربارۀویژه تجارب کودکان به

رای برخي مشکالت و ب حلراهمبتني بر پذیرش، ارائه 

بودن برخي مشکالت از دایره کید بر خار  از کنترلمت

اختیارات کودک، حمایتگری صورت گیرد. در 

پژوهش پیشین نیز نشان داده شد که دریافت حمایت از 

است  آوریتابدر ارتقای  مؤثرمحیط ازجمله عوامل 

(Eskandari et al., 2019; Costa et al., 2017 دوم .)

راستای داخله ویژه کودکان طالق در اینکه م

افزایش توانمندی  برایبه کودکان طالق  آموزیمهارت

. بر همین کندميدر مقابله با پیامدهای طالق اقدام 

مانند حل مسلله، شناخت  هایمهارتسعي شد  ،اساس

کودک با استفاده از  –نقاال قوت و بهبود رابطه والد 

شود. در همین  ایفای نقش برای کودکان آموزش داده

حمایت پژوهشي وجود دارد که آموزش  ،رابطه

 یارتقا ساززمینه تواندميمانند حل مسلله  يهایمهارت

 ,.Mohammadinia et al)شود در کودکان  آوریتاب

2018; Pasyar et al., 2019)درمجموع ارائه  ،بنابراین ؛

همراه با آموزش  گرحمایتکردن یم محیط هماو فر

اساسي در مداخله ویژه کودکان طالق  هایمهارت

در زمینه فردی و رابطه با  آوریتابتوانست به بهبود 

و درک و پذیرش  هامهارت. آموزش منجر شودمراق  

فردی  مؤلفهاحساس کودکان تبیین اصلي برای افزایش 

مانند حل مسلله و بهبود رابطه  هایيمهارتو آموزش 

ش یافزا یبییني براکودک مبتني بر ایفای نقش ت –والد 

 . شودميدر زمینه رابطه با مراق  تلقي  آوریتاب

این بتود کته  کنندۀیم بخش از نتایج بیان ،همچنین

و پیگیتری  آزمتونپسدر  یآورتابزمینه  ۀمؤلفاگرچه 

افتزایش معنتاداری را نشتان  آزمتونیشپنسبت به مرحله 

گروهي آن معنادار نبود. با توجه به اینکه تفاوت بین ،داد

در متتواردی ماننتتد تحصتتیلي،  یآورتتتابزمینتته  ۀمؤلفتت

 & Ungarمتتتذهبي و اجتمتتتاعي مطتتترح استتتت )

Liebenberg, 2009 ممکن است در هتر یتم از ایتن ،)

عوامتتتل مداخلتتته بیرونتتتي ماننتتتد مدرستتته یتتتا  هاهنتتتیزم

متتذهبي و اجتمتتاعي بتته تیییتتر در نتتتایج  هتتاییتحما

بایتتد متتذکر شتتد  ،شتتده باشتد. همچنتینمنجتر  هتاگروه

 یامداخلتتهصتورت مستتتقیم شتتده بهطراحي یهامداخلته

بهبود کودکان در زمینته متذهبي و اجتمتاعي ارائته  برای

تفتاوت  نبودنمعنتادار ي بترایتبیینت توانتديمنکردند که 

نتتایج نشتان  ،گروهي در ایتن متورد باشتد. همچنتینبین
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خله تفتاوت معنتاداری وجتود بین اثربخشي دو مداند داد

 بتا تتا حتدودی توجه بته اینکته هتر دو مداخلته ندارد. با

 یآورتتاب ر بهبتودو حمایتگری سعي د یآموزمهارت

پذیرش عتدم تفتاوت معنتادار در  دارند،کودکان طالق 

 است.  پذیرتوجیهاثربخشي آنها 

و  هتتتتایتظرفازجملتتتته  یآورتتتتتاب، درمجمتتتتوع

است که از کودکان در قبال رویتدادهای  هایيیتوانمند

 در کنتتتد.ميماننتتتد طتتتالق محافظتتتت  یزیآممختتتاطره

برنامته آموزشتي پیشتین اگرچته اثربخشتي  یهاپژوهش

رفتار با کودکان طالق ویژه مادر و برنامه مداخلته ویتژه 

به بررسي اثربخشتي هتر  ،اندهشدبررسي  کودکان طالق

کودکتان طتالق  یآورتتاببتر  هامداخلتهکدام از ایتن 

بتته مقایستته اثربخشتتي ایتتن دو  ،و همچنتتین انتتدنسرداخته

توجتتته  تتتتراثربخششناستتتایي مداخلتته بتتترای مداخلتته 

در همین راستا پتژوهش حاضتر نشتان داد هتر . اندنداشته

برنامه آموزشي رفتار با کودکان طتالق ویتژه دو مداخله 

بتتر بهبتتود  متادر و برنامتته مداخلته ویتتژه کودکتتان طتالق

 یآورتتتابفتتردی و رابطتته بتتا مراقتت  متییتتر  یاهلفتتهؤم

اثربخش استت و تفتاوت معنتاداری بتین اثربخشتي آنهتا 

حضتتور  نشتان دادوجتود نتدارد. ایتن یافتتته تتا حتدودی 

تفتاوت معنتاداری  توانتدينمکودک یا مادر در مداخله 

 ،بنتابراین ؛ایجتاد کنتد یآورتاببهبود برای در مداخله 

متخصصان این حوزه براساس گرایش و تخصتص ختود 

بهبتود  برایبا مشارکت مادر یا کودکان طالق  تواننديم

نتتایج  ،کودکان طالق اقتدام کننتد. همچنتین یآورتاب

 از شتدهارائه یامداخلهبرنامه  دندهيمآمده نشان دستهب

( اثربخشتي Gholami et al., 2019هالمي و همکاران )

 ،بنتتابراین دارد؛ایستته بتتا مداخلتته دیگتتر معنتتاداری در مق

ن و اتوجتتته متخصصتتتشتتتایان  توانتتتديماستتتتفاده از آن 

البته بایتد توجته کترد  ؛پژوهشگران این حوزه قرار گیرد

آمده در پتتژوهش حاضتتر محتتدود بتته دستتتهنتتتایج ب

نتتد و بتترای دیگتتر جمعیتتت کودکتتان اکودکتتان طالق

پتتژوهش حاضتتر بتتا ایتتن  ،نیستتت. همچنتتین پتتذیرتعمیم

صتورت آن به یریگنمونهرو بود که همحدودیت نیز روب

تصادفي با توجته بته  یریگنمونهدردسترس بود و امکان 

و عدم تمایل و دسترسي یکستان بته  19 –شیوع کووید 

بتتا توجتته بتته اینکتته  ، مقتتدور نبتتود.شتتدهجامعتته مطالعه

در  شتتدهاستفاده یآورتتتاب ۀپاستتخگویي بتته پرسشتتنام

پژوهش حاضر نیازمنتد پاستخگویي متادران بتود، عتدم 

امکان گمارش کودکان در گتروه کنتترل بترای مقایسته 

نمرات گروه آزمایش کودکان با آنها، دیگر محتدویت 

در  شتتوديمپیشتتنهاد  ،بنتتابراین ؛پتتژوهش حاضتتر بتتود

 مجتدد هامداخلتهاثربخشي این  ،آتي مشابه یهاپژوهش

 .به دست آیدداری نتایج تا اعتبار و پای شودبررسي 

 

 منابع

، ن. اکرمتتتي ، م. وموستتتوی، ا؛ جاللتتتي ، ا؛استتتکندری

آوری روانشتناختي براستاس بیني تتابپیش(. 1398)

گری حمایت اجتماعي و سبم دلبستگي بتا میتانجي

 ۀپژوهشتتتنام .خودکارآمتتتدی و معنتتتا در زنتتتدگي
 .30-17(، 2)5، روانشناسي مثبت

(. 1397رضتتایي، س. )پاستتیار، س.، و موستتوی، س.، و 

کودکتتتان کتتتار براستتتاس  آوریتتتتاببینتتتي پیش

 هایستتبمکنارآمتتدن بتتا تنیتتدگي و  راهبردهتتای

 ،ستتالمت روان کتتودک )روان کتتودک(دلبستتتگي. 

5(4 )، 1-12. 

 ،يع. و عتاطم ،یيمتایک ؛ع ،یع؛ مشتهد ،یزدی ينیحس

ویژه کودکان  یامداخلهاثربخشي برنامه  (.1394ز. )

سازی شتده سازی و درونيطالق بر مشکالت بروني

 .3-14(، 1)2خانواده،  يروانشناسکودکان طالق. 

  ؛ ،ایاژه م؛ هالمعلي لواستاني، ص؛ ، م.زماني زارچي

 .، سصتتمدی کاشتتان ع. و زاده استتکویي،حستتین

مطالعتته پدیدارشناستتانه تجتتارب هیجتتاني و  (.1397)
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در ستتتالمت  پتتتژوهش. ذهنتتتي فرزنتتتدان طتتتالق

 .54-39، (1) 12 ،روانشناختي

 ی، س.اویتخ يخدائ ی، ب؛منصور ي، ا؛رچیدم یصدر

 یيو نتتاگو يانستتجام يخودشناستت ستتهی(. مقا1396)

و طتتالق.  یآمتتوزان پستتر عتتاددانش نیدر بتت يخلقتت

 .92-77(, 4)13, يمطالعات روانشناخت

 ریث(. تتم1392. )ی، م. عنظر ، ت. ومیپورابراه ؛م ی،عبد

 یستازگار زانیتکودکان طالق بر م یامداخلهبرنامه 

 ،(3)9 ي،پژوهختتانواده. نشتتانیوالدبتتا طتتالق  هتتاآن
343-358. 

 (. تتدوین1398) .و یارمحمدی، م .هالمي، ا؛ رشید، خ

 بته طتالق کودکتان بتا رفتتار آموزشتي پروتکتل

دانتش و . متادران رفتتار بتر آن اثتر و مادرانشتان
 . 54-44(، 3)20، پژوهش در رواشناسي کاربردی

 .(1392) ب. ،میرزائیتان. و ز ،شتاملو ؛ب ،کازروني زند
 یآورتتابروانستنجي مقیتاس  هتاییژگيوبررسي 

یرانتي: روایتي و ادر جمعیت  28-کودک و نوجوان

، سيکارشناسي ارشد، گروه روانشنا ۀنامپایان پایایي.

دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه آزاد اسالمي واحتد 

 .ساری

فرزنتتدان  مستتائل(. 1394م. ) ،حامتتد . وح ،زادهیحیتتي

 لیتتو متتداخالت مربوطتته: فراتحل رانیتتطتتالق در ا

-91 ،(2)3 ،مطالعات زن و ختانوادهمقاالت موجود. 

120. 
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