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 چكيده

هاي حيات انساني به      ترين پديده  طالق از مهم      
تنها تعادل رواني دو انسان، بلكه       آيد كه نه   مي شمار

تعادل رواني فرزندان، بستگان، دوستان و نزديكان را     
به معرفي و     حاضر    ه مطالع در.  ريزد مي همهنيز ب 

ان طالق ـكودك ايداخلهـ م ـهرنامبـر  ـأثيـررسي ت ـب
)CODIP(   زان سازگاري كودكان با طالق        بر مي

 . والدين شان پرداخته شده است
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Abstract 
    Divorce is one of the most impor-
tant phenomenons of human life that 
not only undermines the psychological 
balance of the couple but also to cha-
nge the psychological balance of the 
children, relatives, and friends. The 
purpose of the present study is to inv-
estigate the impact of Children of Div-
orce Intervention Program (CODIP). 
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 مقدمه

تنها تعادل رواني دو انسان، بلكه       آيد كه نه   مي شمارهاي حيات انساني به     ترين پديده طالق از مهم  
 به نقل از    ؛1372ساروخاني،  (  ريزدم مي  ه تعادل رواني فرزندان، بستگان، دوستان و نزديكان را نيز به         

در اين ميان يكي از قربانيان اصلي پيامدهاي ناشي از طالق والدين، كودكان                 .  )1385زاده،  ناظمي

15 پسر و    11( كودك طالق    26بـراي ايـن مـنظور       
 سال با استفاده از 9 تا 7بـين حـيطه سـني     ) دختـر 

ــتخاب گيــري روش نمــونه از جامعــه در دســترس ان
ها به دو شـدند و پـس از انتـساب تـصادفي آزمودني          

گـروه كنترل و آزمايش و انجام سه مقياس سنجش          
رزيابي ، فرم ا  )CIAD(عقايـد كودكان درباره طالق      

) GLEF(و فرم ارزيابي رهبر گروه      ) PEF(والـدين   
آزمون، برنامه آزمون و پسهـا به عنوان پيش    روي آن 

CODIP    اي دو هفته( جلـسه يـك سـاعته     15 طـي
منظور تجزيه به. روي گروه آزمايش اجرا شد   ) جلـسه 

هــاي توصــيفي نظيــر هــا از شاخــصهو تحلــيل داده
 و جهـت آزمون  فراوانـي، ميانگـين و انحـراف معـيار     

. سـؤاالت پـژوهش از تحليل كوواريانس استفاده شد        
هاي بررسـي نـتايج نشان داد كه تفاوت بين ميانگين      

 معنادار  P> 001/0گروه آزمايش و كنترل در سطح       
CODIPاسـت، كه اين نتايج حاكي از تأثير برنامه          

در افـزايش ابـراز احساسات كودكان و نگرش مثبت          
شان، كاهش احساسات   لدينآن هـا نسبت به طالق وا      

شان، بهبود  منفـي كـودكان نـسبت به طالق والدين        
شـان، و نيز     و همـساالن   رابطـه كـودكان بـا والـدين       
 در آن ها هـاي حـل مـسئله    افـزايش كاربـرد مهـارت     

 .مي باشد
 

اي براي كودكان طالق،    برنامه مداخله :  هاكليدواژه
سازگاري كودكان با طالق، كودكان طالق، مشاوره         

 .گروهي
 
 

A sample of 26 children of divorce (11
boys and 15 girls) between 7 to 9 ye-
ars old was selected through an avai-
lable sampling of community. CODIP 
was conducted on the experimental 
group over 15 sessions (two sessions 
per week) once the subjects were ran-
domly assigned to control and experi-
mental groups and completed three 
questionnaires including Children’s 
Ideas about Divorce scale (CIAD), 
Parent Evaluation Form (PEF) and 
Group Leader Evaluation Form (GL-
EF). Study results based on ANOVA
show a significant difference between 
experimental and control groups 
(P<0/001). These results indicate that 
CODIP was effective to increase 
children's positive feelings and attitu-
des towards their parental divorce, re-
duced children's negative feelings to-
ward their parental divorce, improved 
children's relationships with their par-
ents and peers, and increased problem-
solving skills of children. 
 
Keywords: The Children of Divorce 
Intervention Program, children's adju-
stment with divorce, Children of div-
orce, Group counseling. 
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اثرات تواند  شان مي عدم سازگاري كودكان با طالق والدين      شده،     با توجه به تحقيقات انجام     .  اندبوده
، 1بريور  ( داشته باشد  آن هاوضعيت جسماني   شناختي و حتي     بار و مخربي روي كاركرد روان       زيان

گردد،  هرچند طالق والدين هميشه منجر به بروز مشكالت عاطفي و رفتاري در فرزندان نمي               .)2010
مطالعات نشان  ).  1387،  2كيمك(هاي مثبت آن است       بيش از جنبه    يقيناً تبعات منفي طالق    اما  

هاي عادي، داراي مشكالت عاطفي،     كان خانواده هاي مطلقه نسبت به كود    كودكان خانواده مي دهد كه   
ها  چنين آن   هم.  رفتاري و تحصيلي بيشتري هستند و از سالمت رواني كمتري برخوردارند                    

شناختي بيشتري از خود بروز        هاي روان كنند، ناسازگاري هاي تحصيلي كمتري كسب مي       موفقيت
مطالعات مختلف  ).  2000،  3كلي  ( و مشكالت اجتماعي بيشتري دارند      دهند و عزت نفس پايين      مي

سن و سال خود از لحاظ اجتماعي، عاطفي        هاي هم ها نسبت به ساير بچه    بچهاين  نشان داده است كه     
 فراتحليل  همطالع بررسي نتايج يك      ).2000،  4آماتو(گيرند  تري قرار مي   پايين و تحصيلي در رتبه    

 و  5برنتانو  (ندي و رفتاري بيشتري برخوردار    هاي طالق از مشكالت عاطف    نشان داد كه كودكان خانواده    
 ميزان رشد عاطفي و اجتماعي       دهد كه تحقيقات نشان مي  چنين   هم ).2007،  6ـ استوآرت   كالرك

شوند، معموالً در مقايسه با ساير كودكاني كه در              هاي طالق بزرگ مي    كودكاني كه در خانواده    
كودكان اغلب احساس گناه      ).  1997  ،7كابمك(كنند، كمتر است      خانواده هاي عادي رشد مي     

توانستند فرزند  اند و يا مي   اي عامل طالق بوده   مي كنند و گرفتار اين باور نادرست هستند كه به گونه         
كنند كه نه فقط علت طالق        آن ها فكر مي  .  بهتري باشند و با پادرمياني ، جلوي طالق را بگيرند             

، 1  8نيومن و رومانسكي  (عواي پدر و مادرشان نيز هستند       اند، بلكه تنها دليل ادامه د     شان بوده والدين
طور ناخودآگاه در   شان سه سؤال به   كودكان در هر سني كه باشند به محض جدايي والدين           ).  1385
ام؟ چه كسي از من مراقبت خواهد كرد؟ آيا         آيا من باعث اين جدايي شده     «:  گيردشان شكل مي  ذهن

ترين احساس هايي كه فرزندان در نتيجه جدايي و طالق          متعارفيكي از   .  »مرا نيز رها خواهند كرد؟    
نيومن و  (كنند، احساس تنهايي و متفاوت بودن از كودكان ديگر است               پدر و مادرشان تجربه مي     

بنابراين يكي از اهداف مداخالتي كه در اين زمينه براي اين دسته از كودكان                ).  1385،  2رومانسكي
شان نسبت به طالق والدين و شناسايي احساسات         هت اصالح درك  گيرد كمك به آن ها ج    صورت مي 

هرچند واكنش اكثر كودكان نسبت به طالق والدين بر            ).  2002،  9لومن(منفي ناشي از آن است        
 معمول بيشتر كودكان در      اما واكنش   )2008،  10كرويلي(شان متفاوت است     اساس سطح رشدي  

 : به قرار زير استي والدين،يسنين مختلف نسبت به طالق و جدا
در مقايسه با كودكان سنين باالتر، اين كودكان                :12دبستانيكودكان پيش  و    11نوزادان

 دارند و واكنش     دمقابل طرد شدن از سوي والد يا مراقب محبوب خو               پذيري بيشتري در    آسيب
نتانو، كالرك ـ استوآرت، و بر     (دهند  ي والدين از خود نشان مي       يشديدتري نسبت به طالق و جدا       

كودكان سنين مدرسه اگرچه معنا و مفهوم طالق و           ): سال 11 تا   6  (13كودكان سنين مدرسه    ).2006
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از ).  1382،  14ژوبرت، و گاي    (كشندكنند، اما با اين حال از اين امر رنج مي             ي را درك مي    يجدا
ل اتفاقات   در نتيجه خود را مسبب و مسئو       هستند، در اين سن بيشتر خودمحور       انجايي كه كودك   آن
ها درك   آن):   سال 14 تا   12  (16نونهاالن).  1996،  15پي پر(د  ندان مربوط به طالق والدين مي      هداد رخ
كنند، از لحاظ   تري از طالق دارند، اما با اين وجود هنوز قادر نيستند با هر آنچه تجربه مي                گرايانهواقع

در اين سن نسبت به طالق والدين،        ها   واكنش معمول آن  ).  1382ژوبرت و گاي،      (عاطفي كنار آيند  
نوجوانان   ): سال 18 تا   15  (18نوجوانان  .)1387،  17مك گرگور   (اعتمادي است اضطراب، نگراني و بي   

 . )1382ژوبرت، و گاي،  (دهند با خشم واكنش نشان ميشانمعموالً در برابر جدايي والدين
. 1:  شان تأثيرگذار باشد كه عبارتند از     نتواند بر سازگاري كودكان با طالق والدي       عوامل مختلفي مي  

، 22؛ سوزي يِهل  2001؛ آماتو،   1993،  21، و كويرو  20، موريسون 19زيل(سن كودك هنگام وقوع طالق       
هاي كالمي و شناختي    كه داراي مهارت  تر به دليل آن   كودكان سنين پايين  ).  1387كي،  ؛ مك 1386

شان دارند تاحدودي آسيب بيشتري از اين       لدينمحدودتري هستند و از طرفي وابستگي بيشتري به وا        
، 23لومن(جنسيت كودك   .  2  ).1996پر،  پي  (شان دشوارتر است   و سازگاري با طالق براي     بينندامر مي 
تحقيقات نشان داده   ).  1385؛ به نقل از كرمي زرندي؛       1990،  24؛ هالي 1386؛ سوزي يِهل،     2002

؛ امري  1994امري،  (شوند  شان بهتر سازگار مي   ق والدين است كه دختران در مقايسه با پسران، با طال        
اين عوامل در زمان وقوع طالق، ثابت و غيرقابل تغيير           ).  2002،  25؛ به نقل از لومن    1994و فورهند،   

كاركرد خانواده   .1نظير  .  باشندهستند اما عوامل ديگري وجود دارند كه قابل كنترل و اصالح مي               
مطالعات نشان  ).  2002؛ به نقل از لومن،      1995،  26موريسون و چرلين  ؛  1385،  3نيومن و رومانسكي  (

تواند بر ميزان سازگاري كودك پس از طالق والدين           داده است كه كيفيت رابطه والد ـ كودك مي          
. سازگاري والدين .  2).  2002؛ به نقل از لومن،      2000،  27والرستين، لويس و بالكسلي   (تأثيرگذار باشد   

دهد كه ميزان سازگاري والدين از نظر عاطفي، اثر مستقيمي بر توانايي              ان مي مطالعات هم چنين نش  
رشد شناختي، اجتماعي و عاطفي      .  3  ).1386سوزي يِهل،   (كودكان در كنار آمدن با طالق دارد           

توانند با  كودكاني كه از سطح رشد شناختي، اجتماعي و عاطفي باالتري برخوردارند، بهتر مي               .كودك
با توجه به عوامل دسته دوم، تاكنون        ).  2002لومن،  ( از طالق والدين سازگار شوند        تغييرات ناشي 

شان توسط متخصصين اين امر       هاي متعددي جهت سازگار كردن كودكان با طالق والدين            برنامه
شان بهتر كنار   زاي ناشي از طالق والدين    طراحي و اجرا شده است تا آن ها بتوانند با شرايط استرس            

هاي مداخالتي  اي در ايران پيرامون برنامه     توجه به اين كه تاكنون پيشينه مطالعاتي منتشرشده       با.  آيند
طور مختصر به برخي از مهم ترين برنامه هايي كه          مربوط به كودكان طالق وجود ندارد، در ادامه به          

 . براي كودكان طالق در ساير كشورها طراحي شده است اشاره خواهد شد
اي است كه هر جلسه      جلسه  يك برنامه يك يا دو     ):  CIM  (28نين متوسط برنامه كودكان س  

برنامه گروهي    ).1996،  31و گوردون 30، كرامر 29آربوتنات(  كشد دقيقه طول مي    120 الي   90حدود  
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 براي  33برنامه تغيير والدگري  ؛  اي است  جلسه  12يك برنامه   ):  SPSG  (32حمايت از والدين مطلقه   
برنامه شروع  ؛  اي است جلسه  14يك برنامه   ):  PTC( فرزند پسر هستند      اي كه داراي  مادران مطلقه 

 35؛ برنامه گروهي جهت تسهيل رشد كـودكان طالق       اي است جلسه  11يك برنامه   :  )NBP  (34مجدد
)CDDFG  :(   اي براي كودكان مقطع دبستاني است كه جهت شناسايي و برخورد         جلسه 8يك برنامه

كالتر، پيكر و   (رود  كار مي شان دارند، به   از كودكان با طالق والدين     با مسائل و مشكالتي كه اين دسته      
 12يك برنامه   ):  DAP  (38؛ برنامه سازگاري با طالق     )2009،  37؛ به نقل از جانت     1988،  36لزوئيتز
دهد  ساله است كه همان اهداف برنامه قبلي را تحت پوشش قرار مي             13 تا   7اي براي كودكان    هفته

اين برنامه  ):  RP  (40كمانبرنامه رنگين ؛  )2009؛ به نقل از جانت،       1985،  39وناستولبرگ و گريس  (
يهل ـ مارتا و    (باشد   جلسه يك ساعته مي   20 ساله قابل اجراست و شامل       8 تا   5براي كودكان سنين    

هاي نيز يكي ديگر از برنامه    »  ايقصرهاي ماسه «؛ برنامه   )2009؛ به نقل از جانت،      1997،  41اولبريش
نيومن و رومانسكي  ( شناخته شده براي كودكان طالق است كه توسط گري نيومن طراحي شد              بسيار

اي  مداخله هدر واقع يك برنام    :  (CODIP)  42اي براي كودكان طالق     مداخله هبرنام؛ و   )1385،  2
  چهارم تا ششم طراحي شده بود       ه است كه در اصل نخستين بار براي كودكان پاي          43مدرسه ـ محور  

ت ، اما توانس  شد طراحي   DAP در اصل با توجه به برنامه        CODIPه  برنام  ).2005،  44رولپدرو ـ كا  (
اي در كار با كودكان طالق نظير مداخالت مبتني بر مدرسه فراهم كرده و نتايج                  مداخالت گسترده 
پدرو ـ كارول،   (  هاي سني مختلف كسب كند      گروهدر    DAPبرنامه  مقايسه با   مثبت بيشتري در     

هاي ايجاد فضاي توأم با حمايت گروهي و نيز تقويت مهارت              ).1992،  46، و كوئن  45آلپرت گيليس 
 ).2008كروي،  لي(  شوداي در كودكان يكي از عناصر اصلي و سازنده اين برنامه محسوب مي              مقابله

كاهش استرس ناشي از طالق والدين با ايجاد         .  1  :دو جزء اصلي و اساسي اين برنامه عبارت است از          
هاي مورد نياز به كودكان جهت      آموزش مهارت .  2؛ و   ي حمايتي و مطمئن براي اعضاي گروه      يك فضا 

هر يك از جلسات اين       ).2008كروي،  لي(  هاي ناشي از طالق والدين     مؤثر با تغييرات و چالش     همقابل
 بازي، هاي گوناگوني از قبيل عروسك     انجامد و شامل اهداف و فعاليت       دقيقه به طول مي     45برنامه  
 15  همراه با جزييات  اي از چهار بخش اصلي اين برنامه        خالصه  .باشدهاي تعاملي مي   و بازي  ييگو قصه
 . است آمده1جدول شماره  آن در هجلس

المللي سالمت روان نشان تقدير دريافت كرد          از انجمن بين    CODIP برنامه    2005در سال    
) 2005؛ به نقل از پدرو ـ كارول،          1982( نخستين بار، پدرو ـ كارول و كوئن            ).2008كروي،   لي(

شان با توجه به نظر معلمان، والدين،        ميزان تأثير اين برنامه را بر سازگاري كودكان با طالق والدين            
پدرو ـ كـارول، آلپرت گيـليـس و كـوئن       .  رهبران گروه و خودِ كودكان طالق مورد بررسي قرار دادند         

نتايج حاصله نشان داد    .  ر ميان كودكان دبستاني بررسي كردند     نيز اثربخشي اين برنامه را د     )  1992(
شان شان عواطف آن ها نسبت به والدين     كه عالوه بر افزايش ميزان سازگاري كودكان با طالق والدين          


 /...ها بااي كودكان طالق بر ميزان سازگاري آنتأثير برنامه مداخله /��

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

348 

 
 

 

 

������� �
���������� / ���� � / �!�"#$%/ &���� '$()/

شان كاهش يافته بود، ديگر خود را         ها در رابطه با والدين     هم چنين نگراني آن  .  نيز بهتر شده بود    
اي آن ها افزايش يافته بود، نسبت به        كردند، مهارت هاي مقابله  ن قلمداد نمي  متفاوت از ساير كودكا    

تر شده بودند، تحمل ناكامي آن ها باال رفته بود، مشكالت            بينبازگشت دوباره پدر و مادرشان، واقع      
در مطالعه ديگري كه    .  شان كمتر شده بود و از ميزان خودسرزنشي آن ها كاسته شده بود              يادگيري
صورت گرفت، اثربخشي اين برنامه مجدداً مورد          )  1997(درو ـ كارول و آلپرت گيليس          توسط پ 

پايايي نتايج  )  1999  (48 و ويمن  47پدرو ـ كارول، ساتن   .  ارزيابي قرار گرفت و همان نتايج به دست آمد        
ها در اين مطالعه دريافتند كه اين         آن.   دوساله پيگيري نمودند    همثبت اين برنامه را طي يك دور        

لـومـن .  شان تأثير مثبت داشته است    برنامه تا حد زيادي بر سازگاري كودكان نسبت به طالق والدين          
شان مورد  نيز در مطالعه خود تأثير اين برنامه را بر افزايش سازگاري كودكان با طالق والدين              )  2002(

 گروه كنترل، پس    هاي حل مسئله در گروه آزمايش نسبت به       وي دريافت كه توانايي   .  بررسي قرار داد  
صورت گرفت ميزان   )  1991  (49در مطالعه ديگري كه توسط گالس     .  از اجراي برنامه افزايش يافته بود     

اثربخشي اين برنامه جهت تغيير عقايد كودكان درباره طالق و كاهش ميزان اضطراب آن ها بررسي                  
 تا حد زيادي عقايد       توانسته بود  CODIP  نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه برنامه           .  شد

شان تغيير داده و از ميزان اضطراب آن ها در اين زمينه            نادرست كودكان را در رابطه با طالق والدين        
 به مرور زمان، باعث     CODIPدر مطالعه خود نتيجه گرفت كه برنامه        )  2005(پدرو ـ كارول    .  بكاهد

نتايج پيگيري شش ساله   .  گردديشان م پذيري و سازگاري كودكان با طالق والدين        افزايش انعطاف 
 توانسته بود باعث    CODIPاي براي كودكان طالق نشان داد كه برنامه          هاي مداخله اثربخشي برنامه 

، 53، پلومر 52ساپ، ميل 51، استندلر 50والچيك(شان گردد    افزايش سازگاري كودكان با طالق والدين       
 ). 2002 و همكاران، 55، آندرسون54گرين

شان،  در كشور ايران جهت سازگاري هرچه بهتر كودكان با طالق و جدايي والدين              از آن جايي كه  
اي مناسب و ساختارمندي وجود ندارد، از اين  رو قصد داريم در اين پژوهش عالوه بر                   برنامه مداخله 

 هاياي مؤثر در اين زمينه، ميزان اثربخشي آن را با توجه به تفاوت             هاي مداخله معرفي يكي از برنامه   
 حاضر  ههدف از مطالع  بنابراين  .  فرهنگي و اجتماعي، روي كودكان طالق مورد بررسي قرار دهيم            

 .باشدشان ميبر ميزان سازگاري كودكان با طالق والدين CODIP هبررسي تأثير برنام
 

 روش

ز دياگرام طرح تحقيق ني   .  آزمون با گروه كنترل است    آزمون و پس  اين روش، نيمه تجربي و از نوع پيش      
 :به صورت زير است

 آزمونپس متغير مستقل آزمونيشپ گمارش و جايگزيني تصادفي هاگروه

 R T1 X T2 آزمايش

 T2  ـ  R T1 كنترل
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 گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

 2ناحيهارجاعي از سازمان علوم بهزيستي       كودكان طالق     تمامي جامعه آماري اين پژوهش شامل    
 به  1390 و نيز  دوماهه نخست سال         1389بودند كه در  دوماهه آخر سال         كريم استان تهران     رباط

نمونه آماري  .  كلينيك مددكاري اجتماعي مهرآرا واقع در همين شهرستان ارجاع داده شده بودند               
 نفر  13بود كه با استفاده از روش جايگزيني تصادفي،         )   دختر 15 پسر و    11( كودك طالق    26شامل  

براي انجام اين كار ابتدا با مراجعه به         .  ر در گروه آزمايش جاي داده شدند        نف 13در گروه كنترل و      
 9 تا   7اي كه داراي كودكان بين حيطه سني         اداره بهزيستي شهرستان رباط كريم، با والدين مطلقه       

گاه پس  آن.  ها جهت شركت در اين پژوهش دعوت به عمل آمد         سال بودند تماس حاصل شد و از آن       
هاي مددكاري اين شهرستان، از طريق يك       تقاضيان و مراجعه آن ها به يكي از كلينيك       از ثبت نام از م   

مصاحبه مقدماتي و نيز اجراي مقياس سنجش عقايد كودكان درباره طالق و فرم ارزيابي والدين،                    
ها از  زوجين آن .  1:  كودكاني كه واجد شرايط زير بودند براي ادامه فرآيند تحقيق انتخاب شدند                

. 2؛  )ها از يكديگر   بدون در نظر گرفتن مدت زمان طالق والدين آن             (الق گرفته باشند   يكديگر ط 
مجموع نمرات  .  3؛  )بدون در نظر گرفتن جنسيت كودكان       ( سال باشد  9 تا   7ها بين   محدوده سني آن  

ها با طالق والدين، در مقياس سنجش عقايد كودكان درباره طالق و فرم ارزيابي والدين،                سازگاري آن 
دچار اختالالت رواني و مشكالت عاطفي و رفتاري حادي           .  4 باشد؛   41 و   27تر از    ترتيب پايين  به

 .با رضايت كتبي والدين و تمايل در برنامه شركت كرده باشند. 5؛ نباشند
كـه تأثيـر متغيـر جنـسيت كودكان در اين مطالعه كنترل شده باشد، تعداد دختران و                  بـراي ايـن   
. ل و آزمايش همگن شده و به نسبت مساوي به دو گروه اختصاص داده شد             هاي كنتر پـسران در گروه   

شايان ذكر .  دختر قرار داده شد7 پسر همراه با 6بـدين تـرتيب، در هـر دو گـروه آزمـايش و كنترل،             
 .است، تمامي كودكاني كه در اين مطالعه شركت كرده بودند تحت حضانت مادر خويش بودند

 

 ابزارهاي پژوهش

اين مقياس كه توسط پدرو ـ كارول و          ):CIADS  (56 عقايد كودكان درباره طالق    مقياس سنجش 
ساخته شده است جهت سنجش تصورات كودك از طالق والدين و سازگاري وي با                 )  1985(كوئن  

 سؤالي، نگرش و ادراك كودكان را نسبت به طالق و            13اين پرسش نامه   .  شودكار برده مي  اين امر به  
 3تا شماره   )  كامالً درست است    (0اي از شماره     درجه 4وي يك مقياس ليكرت     شان ر جدايي والدين 

هرچقدر نمره كودك در اين مقياس باالتر باشد حاكي از سازگاري            .  سنجدمي)  كامالً نادرست است  (
گذاري  به طور معكوس نمره    13 و   6،  1هاي شماره   گويه.  بيشتر او با طالق و جدايي والدينش است        

 و در مطالعه لـومـن     73/0،  )1985(ي دروني اين مقياس توسط پدرو ـ كارول و كوئن            پاياي.  شوندمي
 محاسبه  80/0ميزان آلفاي كرونباخ اين مقياس در مطالعه حاضر،         .   گزارش شده است   71/0،  )2002(
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هاي آن جهت سنجش ميزان سازگاري       شد، كه حاكي از پايايي باالي اين مقياس و همساني گويه             
 .باشدوالدينش ميكودك با طالق 

 سؤالي است كه توسط پدرو ـ كـارول و كـوئن           23يك مقياس     ):PEF  (57فرم ارزيابي والدين  
شان و  طراحي شده است و جهت سنجش ميزان سازگاري كودكان با طالق از ديدگاه والدين             )  1985(

الدين بايد نظرشان   و.  رودكار مي ها و رابطه با همساالن و خانواده به        نيز سنجش عملكرد تحصيلي آن    
تا شماره  )  كندكامالً در مورد فرزند من صدق مي        (0اي از شماره     درجه 4را روي يك مقياس ليكرت      

كسب نمره باال در اين مقياس،       .  نشان دهند )  كندبه هيچ عنوان در مورد فرزند من صدق نمي            (3
او نسبت به طالق والدين     تر كودك و كسب نمره پايين، گوياي سازگاري پايين          گوياي سازگاري بيش  

گذاري  به طور معكوس نمره    23 و   22،  21،  20،  15،  14،  13،  12،  3،  2،  1هاي شماره   گويه.  است
 و در   69/0ميزان آلفاي كرونباخ اين مقياس در مطالعه پدرو ـ كارول و كوئن، برابر با                     .  شوندمي

دروني اين مقياس جهت سنجش      محاسبه شده است، كه اين امر حاكي از پايايي           74/0مطالعه حاضر   
 .باشدميزان سازگاري كودك با طالق والدينش مي

اين مقياس نيز توسط پدرو ـ كارول، كوئن، هاتوور و             ):  GLEF  (58فرم ارزيابي رهبر گروه   
 سؤال تشكيل شده    10بخش اول كه از     .  تهيه شده و از دو بخش تشكيل شده است         )  1986  (59گوآر

بخش .  رودكار مي تي كه كودكان طالق با آن درگير هستند به         است جهت سنجش مسائل و مشكال      
 سؤال تشكيل شده و جهت سنجش نقاط قوتي كه كودكان دارند، مورد استفاده قرار                 10دوم نيز از    

كامالً   (0اي از شماره      درجه 4ها توسط رهبر گروه روي يك مقياس ليكرت            همه گويه .  گيردمي
كسب نمره باال و نمره پايين، به       .  شوندپاسخ داده مي  )  درست است كامالً نا   (3تا شماره   )  درست است 

. باشدترتيب در بخش اول و دوم اين مقياس حاكي از سازگاري بهتر كودك با طالق والدين مي                      
. شوندگذاري مي به طور معكوس نمره20 و 19، 18،  17،  16،  15،  14،  13،  12،  11هاي شماره   گويه

، به  )1986(ل و دوم اين مقياس در مطالعه پدرو ـ كارول و همكاران                ميزان پايايي دروني بخش او     
در مطالعه حاضر نيز پايايي دروني بخش اول و دوم           .   درصد گزارش شده است    84/0 و   64/0ترتيب  

 درصد محاسبه شد، كه اين امر داللت بر پايايي دروني اين                69/0 و   65/0اين مقياس به ترتيب،      
 . اري كودك با طالق والدينش داردمقياس جهت سنجش ميزان سازگ

: شدشان با توجه به شش مؤلفه سنجيده در ايـن مطالعه، ميزان سازگاري كودكان با طالق والدين  
 در آن، حاكي از منفي  11تر از   كسب نمره پايين  (نگـرش كـودك نـسبت بـه طالق والدين           . 1مـؤلفه   

احساسات كودك نسبت به طالق . 2؛ مؤلفه   )بـودن نگـرش كـودك نسبت به طالق والدينش مي باشد           
 در آن، حاكي از منفي بودن احساس كودك نسبت به طالق و نيز              20تر از   كسب نمره پايين  (والـدين   

تر از كسب نمره پايين(ابراز احساسات كودك نسبت به طالق والدين . 3؛ مـؤلفه  )باشـد والديـنش مـي   
حو مطلوب نسبت به طالق والدينش       در آن، حاكـي از پايـين بـودن ابـراز احـساسات كودك، به ن                25
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 در آن، حاكي از بد بودن رابطه 11تر از كسب نمره پايين(رابطـه كودك ـ والد   . 4؛ مـؤلفه  )مـي باشـد  
 در آن،   16تر از   كسب نمره پايين  (رابطه كودك با همساالن     . 5؛ مؤلفه   )باشدكـودك بـا والديـنش مي      

كسب (هاي حل مسئله    مهارت. 6؛ و مؤلفه    )باشدحاكـي از بـد بـودن رابطـه كودك با همساالنش مي            
هاي حل مسئله  در آن، حاكـي از عـدم آگاهـي كـودك مبني بر كاربرد مهارت             18تـر از    نمـره پايـين   
 يكي از شش مؤلفه GLEF و CIAD ،PEFهاي مربوط به سه مقياس   هـر يك از گويه    ). مـي باشـد   
ياس، نمره كل آن زيرمقياس را تشكيل     هاي هر زيرمق  مجموع نمرات مربوط به گويه    . سنجدبـاال را مي   

ها، نمره كل سازگاري وي را با طالق والدينش نشان          مـي دهـد و مجمـوع نمرات كودك در همه گويه           
 .دهدمي
 

 شيوه اجرا

، CIADها به دو گروه كنترل و آزمايش و انجام سه مقياس               پس از انتساب تصادفي آزمودني     
PEF   و GLEF  مون، برنامه   آزها به عنوان پيش    روي آنCODIP   جلسه فقط روي گروه     15 طي 

، CIADپس از اتمام جلسات از هر دو گروه آزمايش و كنترل، مجدداً سه مقياس                .  آزمايش اجرا شد  
PEF   و GLEF   برنامه  .  آزمون به عمل آمد    به عنوان پسCODIP    جلسه يك ساعته   15 كه طي 

هاي معتبر درمان   راهنماي جامع طرح  «شود، از كتابي تحت عنوان       براي كودكان طالق برگزار مي     
 .اقتباس شده بود) 2008(كروي  به ويراستاري كريج وينستون لي60»براي كودكان و نوجوانان

 
 

 CODIPاهداف كلي جلسات برنامه : 1جدول 

 هابخش جلسات اهداف كلي جلسات

فراهم كردن فضايي توأم با آرامش و امنيت براي اعضاي گروه؛ مشخص كردن يك 
 ارچوب مشخص براي جلسات آتيچ

 اول

كمك به كودكان جهت درك و شناسايي احساسات خود و ديگران؛ آشنا كردن 
 كودكان با مفهوم احساسات و احساسات اصلي

 دوم

 توضيح مفهوم خانواده، و افزايش آگاهي و پذيرش كودكان نسبت به خاص بودن
اي ها؛ كمك به كودكان جهت درك اين مسئله كه هر خانوادهبرخي از خانواده

منحصر به فرد و خاص است؛ كمك به كودكان جهت درك و شناسايي ساختار 
اي براي كودكان جهت اين كه در مورد خانواده خانواده خويش؛ فراهم كردن زمينه

 .خود بيشتر صحبت كنند

 سوم

هر چه بيش تر مفهوم طالق، و از بين بردن كمك به كودكان جهت درك 
سوءتفاهماتي كه آن ها در اين زمينه دارند؛ فراهم كردن فضايي امن و مطمئن براي 

شان با ساير اعضاي گروه، تا آن ها بتوانند احساسات خود را در رابطه با طالق والدين
هاي شاعضا در ميان بگذارند؛ كمك به كودكان جهت شناسايي احساسات و واكن

واكنش هايي نظير انكار، ترس از طرد شدن، احساس (رايج، نسبت به طالق والدين 
 )گناه و غمگيني

 چهارم

 )بخش اول(

ها احساسات، خانواده
 و تغييرات خانوادگي
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آشنا ساختن اعضاي گروه با مفاهيم مربوط به حل مسئله اجتماعي؛ تأكيد بر اين 
 هاي متعددي جهت حل مسائل وجود داردنكته كه روش

 پنجم

هاي متعدد در مورد يك مشكل خاص؛ كمك به تشويق كودكان به ايجاد راه حل
 هاي ارائه شدهكودكان جهت ارزيابي ميزان تناسب راه حل

 ششم

منظور حل مسائل شخصي و مشكالت مربوط هاي حل مسئله بهكار بردن مهارتبه
 به طالق

 هفتم

توانند و مشكالتي كه ش به كودكان جهت درك تفاوت بين مشكالتي كه ميآموز
توانند حل كنند؛ كمك به كودكان جهت تشخيص بين آرزوها و باورها؛ تداوم نمي

 منظور حل مسائل مربوط به طالقهاي حل مسئله بهكاربرد مهارت

 هشتم

ر مفهوم هاي حل مسئله اجتماعي كودكان؛ مروري بتقويت و تحكيم مهارت
 احساسات، پيامدهاي هر احساس، مفهوم خانواده و مشكالت مربوط به طالق

 نهم

 )بخش دوم(

يادگيري : ايمقابله
كه چطور با  ينا

احساسات و مشكالت 
 مواجه شوند

افزايش توانايي كودكان جهت تشخيص و ابراز احساساتشان نسبت به والدين؛ 
بررسي بيشتر عواطف و احساسات كودكان نسبت به طالق؛ كمك به كودكان جهت 

هاي حل مسئله كاربرد مهارتشان؛ كمك به كودكان جهت شناخت افكار و اعمال
 منظور حل مسائل مربوط به طالقبه

 دهم

 بررسي ادراكات و احساسات كودكان نسبت به مشكالتي كه در ارتباط با 

شان دارند؛ كمك به كودكان جهت درك تغييرات ايجادشده در خانواده؛ والدين
 ور حل مسائل مربوط به طالقمنظهاي حل مسئله بهكاربرد مهارت

 يازدهم

 مرور و تحكيم مفاهيم مربوط به طالق؛ بررسي بيش تر مشكالت مربوط به

 سازي در كودكان براي فرارسيدن پايان جلسات والد ـ كودك؛ زمينه
 دوازدهم

 )بخش سوم(

 روابط والد ـ كودك

تقويت عزت نفس كودكان؛ افزايش آگاهي كودكان نسبت به خودشان به عنوان 
 خاص؛ برجسته كردن تغييرات مثبتي كه در نتيجه طالق افرادي منحصربه فرد و

 .والدين در زندگي كودك ايجاد شده است
 سيزدهم

ها در گروه؛ ايجاد آمادگي افزايش عزت نفس كودكان با تأكيد بر نقاط قوت آن
 روهيبيش تر در اعضاي گروه مبني بر پايان يافتن جلسات گ

 چهاردهم

منظور رغم پايان يافتن جلسات بهتأكيد بر حمايت گروهي اعضا از يكديگر علي
 تحكيم روابط بين آن ها؛ پايان دادن به جلسات گروهي به نحو مطلوب

 پانزدهم

 )بخش چهارم(

درك كودكان از خود 
 شانو خانواده

 

در بخش آمار توصيفي از     .  ها از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد        براي تجزيه و تحليل داده    
 .انحراف معيار و در بخش آمار استنباطي از آزمون تحليل كوواريانس استفاده گرديدميانگين و 

 

 هايافته

هاي كنترل و آزمايش در شش مؤلفه         آزمون گروه آزمون و پس  هاي توصيفي نمرات پيش    يافته
شان با توجه به سه مقياس سنجش عقايد كـودكـان دربـاره طالق            سازگاري كودكان با طالق والدين    

)CIAD(     فرم ارزيابي والدين ،)PEF  (      و فرم ارزيابي رهبر گروه)GLEF  (    آمده  2در جدول شماره 
 . است
 

 1ادامه جدول 
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  سازگاري هاي كنترل و آزمايش در شش مؤلفههاي توصيفي نمرات گروهداده: 2جدول 

 شانكودكان با طالق والدين

 گروه آزمايش گروه كنترل

 آزمونپيش آزمونپس مونآزپيش آزمونپس

انحراف 
 معيار

 تعداد ميانگين
انحراف 
 معيار

 تعداد ميانگين
انحراف 
 معيار

 تعداد ميانگين
انحراف 
 معيار

 تعداد ميانگين

 شاخص ها

       

 هامؤلفه

 مؤلفه اول 13 85/8 068/1 13 46/12 198/1 13 15/8 068/1 13 08/9 954/0

 مؤلفه دوم 13 31/16 377/1 13 62/22 325/1 13 96/16 193/1 13 15/17 519/1

320/1 92/22 13 377/1 34/21 13 121/1 31/28 13 325/1 62/22 13 
مؤلفه 
 سوم

325/1 38/8 13 961/1 85/8 13 006/2 23/12 13 656/1 08/9 13 
مؤلفه 
 چهارم

832/1 77/13 13 954/1 08/14 13 542/1 89/18 13 548/1 69/13 13 
مؤلفه 
 پنجم

423/1 23/15 13 019/2 92/14 13 932/1 31/20 13 801/1 08/15 13 
مؤلفه 
 ششم

 نمره كل 13 62/85 906/3 13 76/114 518/7 13 08/83 871/2 13 53/86 904/2

 
-آزمون گروه آزمايش در مقايسه با نمرات پس         دهد كه نمرات پس    نتايج جدول فوق نشان مي     

شان كان با طالق والدين    آزمون گروه كنترل در هر شش مؤلفه و نيز در نمره كل سازگاري كود                   
براي بررسي معناداري اين تغييرات از آزمون تحليل كوواريانس استفاده شده، كه             .  افزايش يافته است  

 . آمده است3نتايج آن در جدول شماره 
 
 

 اي كودكان طالق بر سازگاري كودكان با نتايج تحليل كوواريانس در مورد تأثير برنامه مداخله: 3جدول 

 شان در شش مؤلفه و نيز نمره كل سازگاري با طالق والدينينطالق والد

آزمون 

 لوين

ضريب 

 اتا

سطح 

 معناداري
F 

ميانگين 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

مجموع 

 مجذورات

 ها            شاخص

 ها  مؤلفه

 مؤلفه اول 385/3015 1 385/3015 954/54 001/0 726/0 926/0

292/0 711/0 001/0  مؤلفه دوم 346/10280 1 346/10280 074/59 

70/6 544/0 001/0  مؤلفه سوم 846/17059 1 846/17059 683/28 

478/2  574/0  001/0  328/32  462/2762  1 462/2762  مؤلفه چهارم 

09/1  743/0  001/0  704/42  462/6914  1 462/6914  مؤلفه پنجم 

 مؤلفه ششم 385/8209 1 385/8209 226/36 001/0 720/0 949/0

 نمره كل 11/26341 1 11/26341 126/67 001/0 869/0 633/5

 
ها فرض تساوي واريانس  شود، مقدار آزمون لوين، پيش    همان گونه كه در جدول فوق مالحظه مي       

 و معنادار بودن آن در شش مؤلفه و نيز نمره            Fبا توجه به مقدار     .  ها تأييد مي كند  را در همه مؤلفه   
ها در گروه آزمايش    شان، تفاوت بين ميانگين نمرات آزمودني      كل سازگاري كودكان با طالق والدين      


�
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ها در گروه كنترل در مرحله پس آزمون،          در مرحله پس آزمون نسبت به ميانگين نمرات آزمودني          
اي كودكان  دهد كه تأثير برنامه مداخله    هم چنين مقدار اتا نشان مي    ).  001/0در سطح   (معنادار است   

شان، كاهش احساسات منفي آن ها      كودكان نسبت به طالق والدين     طالق بر افزايش نگرش مثبت        
 شان، بهبود رابطه  شان، افزايش ابراز احساسات آن ها نسبت به طالق والدين          نسبت به طالق والدين    

هاي حل مشكل و نيز        آن ها با همساالن، افزايش يادگيري مهارت         آن ها با والدين، بهبود رابطه      
 درصد بوده   86 و   72،  74،  57،  54،  71،  72شان به ترتيب،    طالق والدين سازگاري كلي كودكان با     

 .است
 

 بحث و نتيجه گيري

اي كودكان طالق را    دهد، بين كودكاني كه برنامه مداخله     ها نشان مي  نتايج تجزيه و تحليل يافته    
در )  ه كنترل گرو(با كودكاني كه اين برنامه روي آن ها اجرا نشده است              )  گروه آزمايش (اند  گذرانده
 نگرش كودكان نسبت به طالق والدين، احساسات نسبت به طالق والدين، ميزان ابراز                        مؤلفه

هاي احساسات نسبت به طالق والدين، رابطه كودك ـ والد، رابطه كودك با همساالن و نيز مهارت                   
 كودكان طالق   ايبه عبارت ديگر كودكاني كه برنامه مداخله      .  حل مسئله، تفاوت معناداري وجود دارد     

در )  گروه كنترل (اند  در مقايسه با كودكاني كه اين برنامه را نگذرانده          )  گروه آزمايش (اند  را گذرانده 
خرده مقياس نگرش نسبت به طالق والدين، احساسات نسبت به طالق والدين، ميزان بروز احساسات               

هاي حل مسئله،   نيز مهارت نسبت به طالق والدين، رابطه كودكـوالد، رابطه كودك با همساالن و                
تر شده، احساسات منفي    شان مثبت نمره باالتري كسب كرده و نگرش آن ها نسبت به طالق والدين            

 شانها در رابطه با طالق والدين     شان كاهش يافته، ميزان بروز احساسات آن      ها نسبت به طالق والدين    آن
هاي ها در كاربرد مهارت   د يافته، توانايي آن   شان بهبو ها با والدين و همساالن     بيش تر شده، رابطه آن   

نتايج .  شان بيشتر شده است   ها با طالق والدين   حل مسئله، افزايش پيدا كرده و در كل، سازگاري آن          
، پدرو ـ كارول، ساتن و       )1997 و   1992(اين تحقيق با مطالعات پدرو ـ كارول و  آلپرت گيليس               

ساپ، پلومر، گريـن، آنـدرسـون و همكـاران      دلر، ميل ، والچيك، استن  )1991(، گالس   )1999(ويمن  
 . باشدهمسو مي) 2002(و لومن ) 2002(

نگرش كودكان  (هاي كنترل و آزمايش در مؤلفه اول           تفاوت معنادار بين ميانگين نمرات گروه       
-تها و فعالي  آزمون بيانگر اين امر است كه بازي      آزمون و پس  در مرحله پيش  )  نسبت به طالق والدين   

هاي فردي و گروهي متعددي كه در اين برنامه جهت تغيير نگرش منفي كودكان نسبت به طالق                     
مؤثر واقع شده و     )  جلسات سوم، سيزدهم و چهاردهم     (شان مورد استفاده قرار گرفته است         والدين
 كه  شايان ذكر است  .  تواند در كارهاي باليني آينده براي اين دسته از كودكان قابل استفاده باشد              مي

اين برنامه به دليل ماهيت گروهي بودن آن توانسته بود زمينه را براي دور هم جمع شدن اين دسته                    
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فرد نبوده و از ميزان نگرش منفي       اي منحصربه ها دريابند در چنين تجربه    از كودكان فراهم آورد تا آن     
هاي كنترل   نمرات گروه  هم چنين تفاوت معنادار بين ميانگين    .  آن ها نسبت به اين امر كاسته مي شود      

آزمون نشان  در مرحله پيش آزمون و پس    )  احساسات نسبت به طالق والدين    (و آزمايش در مؤلفه دوم      
هاي گروهي و انفرادي كه در اين برنامه جهت كاهش احساسات منفي              دهد آن دسته از فعاليت     مي

مؤثر )  سات دوم، چهارم و دهم    جل(شان مورد استفاده قرار گرفته است       كودكان نسبت به طالق والدين    
 .باشدبوده و در كاهش احساسات منفي اين دسته از كودكان قابل استفاده مي

اند به خاطر   شان از يكديگر جدا شده     دهد اكثر كودكاني كه والدين     مطالعات مختلف نشان مي    
ن مخفي نگه   شان را از ديگرا    كنند، احساسات اين كه از اين بابت احساس متفاوت بودن و شرم مي            

تفاوت معنادار بين   ).  1385،  2نيومن و رومانسكي  (كنند  ندرت در اين رابطه صحبت مي      داشته و به  
ميزان ابراز احساسات نسبت به طالق       (هاي كنترل و آزمايش در مؤلفه سوم          ميانگين نمرات گروه  

تفاده در اين برنامه    هاي مورد اس  آزمون مؤيد اين است كه فعاليت     آزمون و پس  در مرحله پيش  )  والدين
) جلسات دوم، چهارم و دهم     (شان  جهت افزايش ابراز احساسات كودكان در رابطه با طالق والدين            

هم چنين تفاوت معنادار   .  تواند در مطالعات بعدي نيز مورد استفاده قرار گيرد          مؤثر واقع شده و مي     
در مرحله  )  بطه كودك ـ والد    را(هاي كنترل و آزمايش در مؤلفه چهارم          بين ميانگين نمرات گروه    

هاي متعددي كه در اين برنامه جهت        ها و فعاليت  آزمون بدين معناست كه بازي     آزمون و پس  پيش
توان از اين   مؤثر بوده و مي   )  جلسه يازدهم (اند  شان به كار برده شده     بهبود رابطه كودكان با والدين     

ها و  تمامي طول جلسات اين برنامه از بازي        در  .  ها در كار با كودكان طالق استفاده نمود          فعاليت
هاي ارتباطي الزم به او     هاي متعددي جهت بهبود رابطه كودك با همساالنش و آموزش مهارت          فعاليت

تفاوت معنادار بين ميانگين نمرات     .  شدها به صورت گروهي اجرا مي     استفاده شده بود كه همگي آن     
- آزمون و پس  در مرحله پيش  )  ابطه كودك با همساالن   ر(هاي كنترل و آزمايش در مؤلفه پنجم        گروه

. باشدها بر بهبود رابطه كودك با همساالنش مي         دهنده تأثيرگذاري مثبت اين فعاليت     آزمون نشان 
هاي حل  مهارت(هاي كنترل و آزمايش در مؤلفه ششم           تفاوت معنادار بين ميانگين نمرات گروه       

هايي هم كه جهت آشنايي و افزايش       دهد فعاليت ن نشان مي  آزموآزمون و پس  در مرحله پيش  )  مسئله
جلسات پنجم، ششم، هفتم،    (اند   كودكان مورد استفاده قرار گرفته      هاي حل مسئله  يادگيري مهارت 

 .تواند در مطالعات آينده نيز مورد استفاده قرار گيرنداثربخش بوده و مي) هشتم و نهم
هاي كنترل و آزمايش در نمره كل سازگاري        ين نمرات گروه   طور كلي، تفاوت معنادار بين ميانگ      به

 CODIPدهد كه برنامه    آزمون نشان مي  آزمون و پس  شان در مرحله پيش   كودكان با طالق والدين   
اين پژوهش صرفاً يك مطالعه      .  باشدشان مؤثر مي  جهت افزايش سازگاري كودكان با طالق والدين        

امه را روي كودكان طالق، تنها طي يك دوره چندماهه مورد             مقطعي بوده و تأثيرات مثبت اين برن       
پيشنهاد .  شودهاي اين مطالعه محسوب مي     بررسي قرار داده است كه همين امر يكي از محدوديت           
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مي گردد در تحقيقات آتي، عالوه بر در نظر گرفتن نقش ميانجي والدين و فاكتورهايي نظير مواجهه                  
مدت زمان جدايي والدين، وقوع ازدواج مجدد والدين، گروه هاي سني         كودكان با تعارضات بين والدين،      

هاي گوناگون، يا ساير تحوالت چرخه زندگي، تأثيرات بلندمدت اين برنامه را روي               مختلف و قوميت  
 حاضر، رهبر گروه در مطالعه. اين دسته از كودكان، طي انجام تحقيقات طولي مورد بررسي قرار دهند           

دار بوده است كه اين امر يكي ديگر از              ري، نقش پژوهشگري را نيز عهده        عالوه بر نقش رهب     
تواند تا حدودي بر انتظارات وي در رابطه با          چراكه مي .  آيدهاي اين پژوهش به حساب مي     محدوديت

ضمناً معموالً در شيوه اجرا براي مداخالت گروهي براي سنجيدن اثر               .  نتايج تحقيق تأثير بگذارد    
و حذف تأثير گروه، بهتر است جلساتي نيز براي گروه كنترل برگزار شود اما اين امر             اختصاص مداخله   

خيل .  هاي آن به شمار مي رود    در خصوص پژوهش حاضر اعمال نشده است و اين يكي از محدوديت            
هاي شان واقف نبوده و شيوه    هاي طالق از اثرات منفي ناشي از اين امر بر كودكان           عظيمي از خانواده  

هايي از اين نوع تحقيق در ابعاد         بدون شك چنان چه نمونه    .  برخورد با آن ها را بلد نيستند      صحيح  
اي كودكان طالق بر ميزان سازگاري آن ها با          هاي مداخله مختلف ارائه شود و اثربخش بودن برنامه        

ن ها جهت شركت داد     ها برسد، و اين خانواده      شان به اطالع اين دسته از خانواده          طالق والدين 
هايي ترغيب شوند، قطعاً از بروز برخي مشكالت عاطفي و رفتاري در اين             شان در چنين برنامه   كودكان

 .دسته از كودكان پيشگيري به عمل خواهد آمد
 

 سپاسگزاري

 .اين پژوهش با حمايت مالي قطب علمي خانواده دانشگاه شهيد بهشتي انجام شده است
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