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بررسی اثر بخشی استعاره درمانی و بخشش درمانی بر ابعاد سازگاری پس 

 از طالق زنان

 4و قاسم نظيري 3عسگري، مهين 2، اقبال زارعي*1ماريه دهقان منشادي

 11/12/95پذيرش: تاريخ   11/6/95دريافت: تاريخ 

 

  چکیده
 ازگشتبشناختي از جمله به روز در حال افزايش است و مشکالت روان طالق روز از آن جا که    

بعاد اوجه به ت. با وجود مي آوردزنان، ب بويژهبه زندگي عادي و سازگاري را براي اين افراد،  نداشتن

ه ستعاراسازگاري پس از طالق، هدف پژوهش مقايسه تاثير دو درمان بخشش درماني و  گوناگون

شيراز  95-94زنان مطلقه سال  تماميدرماني بر سازگاري زنان مطلقه است. جامعه مورد بررسي، 

ي و ده به بهزيستنفر به وسيله نمونه گيري هدفمند از بين زنان مراجعه کنن 60بود. از بين آن ها 

ليست  ايش وکميته امداد امام خميني انتخاب و با استفاده از انتصاب تصادفي در گروههاي آزم

د و يافته ها با ري پس از طالق فيشر بونامه سازگاانتظار قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده پرسش

ه به گرو ، نسبتها حاکي از اثر بخشي هر دو درمانيافته روش کوواريانس مورد تحليل قرار گرفتند.

، ودارزشيخاستعاره درماني در بهبود ابعاد سازگاري گروههاي آزمايش بود.  ليست انتظار، بر

 . ر از بخشش درماني عمل کرده استرهاشدگي، سوگ و خودارزشي اجتماعي مراجعان موثرت

ستعاره از ا بخشش درماني نيز در بهبود ابعاد خودارزشي، رهاشدگي، خشم و سوگ مراجعان موثرتر

 نانسبت به درم توان بيان کرد که هر دو اين روش درماني،با توجه به نتايج مي درماني بوده است.

 ند.، جهت افزايش سازگاري پس از طالق در زنان موثرنشدن

 

  .استعاره، بخشش، مطلقه، سازگاريکلیدی:  هایهواژ

 

                                                           
 مقاله مستخرج ار پايان نامه دکتري مي باشداين 

 . دانشجوي دکتري، دانشگاه هرمزگان - 1
 .ي دانشگاه هرمزگانت علمئاستاد و هي- 2
 .مديرکل بهزيستي استان هرمزگان - 3
 .شناسي، واحد شيراز، دانشگاه آزاد اسالمي، شيرازاستاديار، گروه روان - 4
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بررسی اثر بخشی استعاره درمانی و بخشش درمانی بر ابعاد سازگاری پس از طالق 

زنان

 

 

 پیشگفتار
است که قطعاً براي گروه بسياري از  کنونيهاي اجتماعي عصر ترين پديدهطالق يکي از پيچيده    

شود که مي ناپذيرتحملچنان پرآشوب و پذير است زيرا گاهي محيط خانواده آنها اجتنابانسان

ترين بيشآسيب اجتماعي، در جهان رو به افزايش است. اين . مانده استل باقيحطالق تنها راه

مربوط به جامعه آمريکا، با  ،ود(شمينفر گفته  1000ها از هر ) که به تعداد طالق درصد خام طالق

، است. اين درصد 3/2تا  2، نسبت به ژاپن، آلمان، فرانسه و انگلستان، با دامنه تغييرات بين 6/3رقم 

به ازاي  1395ماهه سال  9در (. 2015، 1تر است ) کار و ولچيکتر توسعه يافته پاييندر جوامع کم

ازدواج يک طالق  2/4در مقابل هر  1394ازدواج يک طالق به ثبت رسيده است. در سال  9/3هر 

، هاييبا نوسان 93-90هاي به ثبت رسيده است. آمار ثبت شده ازدواج به طالق در سال

 5/2با رشد  1391درصد، سال  4/1با رشد  1390که از سال اي گونه صعودي بوده؛ به رشد داراي

درصدي، نسبت  8/2با رشد  93پاياني سال  ماههدرصد و در نه 3/4با رشد  1392درصد، در سال 

) سازمان ملي ثبت احوال ايران(. با اين حال، نبايد  ، مواجه بوده استپيشبه مدت مشابه سال 

وش کرد که اين آمارها، آمارهاي رسمي طالق هستند و چه بسا افراد از يکديگر جدا زندگي فرام

رسد. طالق از نظر اجتماعي و اقتصادي براي افراد و اما اين جدايي در جايي به ثبت نمي ،کنندمي

شود که آورد و يکي از استرسورهاي شديدي ذکر ميهاي زيادي را به همراه ميجامعه آسيب

احساسات تلخ، (. 2011، 2ت رواني و جسمي  افراد را به خطر مي اندازد )رود برون، و رودستامسالم

 ،شناختي که فرآيند طالق و پس از آن به همراه دارد اگر مورد توجه واقع نشودمشکالت روان

  پزشکي اساسي در اين افراد تبديل شود. تواند به مشکالت روانمي

نند کشورهاي اروپايي، بيرون آمدن از زندگي که فرد از آن رضايت هاي فردي، مادر فرهنگ    

هاي جمع گرا، مانند کشورهاي آسيايي از جمله اما در فرهنگ ،شودندارد، امري طبيعي قلمداد مي

هاي سنتي، با تأکيد بر محوريت شود که ارزشايران، جدا شدن و طالق فرآيندي تعريف مي

ود و بار اجتماعي فراواني را براي فرد شميد و نوعي هنجارشکني تلقي خانواده، ناديده گرفته شده ان

ايجاد مي کند. بنابراين، در اين فرهنگ ها، افراد حتي اگر مشکالت زيادي در زندگي داشته باشند 

، پس از طالق، تاثيرات فرهنگي نيز بر فشارهايي که فرد در سوي ديگرگيرند. از تر طالق ميکم

تواند تحمل يک فرآيند سازگاري با طالق ميد. بنابراين، شوود، افزوده ميشميزندگي متحمل 

تر خود را به صورت شيوع عاليم اند که اثرات جدايي بيشنشان داده هاپژوهشدردناک باشد. 

                                                           
1 -Carr, Wolchik 
2 -Rohde-Brown, & Rudestam 
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(.  2015، 1دهد ) استينر، دوراند، گروس، و روزلميافسردگي، اضطراب، و مشکالت سالمتي نشان 

تري نيز استفاده هاي دفاعي بيشالق به دليل توان عاطفي پايين تر از مکانيسمهاي در حال طزوج

)يارمحمديان، ريحاني،  در حوزه هيجاني نيز مشکالتي را نشان مي دهند ،مي کنند و بنابراين

د که زنان، نسبت به مردان، پس از ندهدر ايران و ديگر کشورها نشان مي هاپژوهش (.1391قادري، 

 نداشتنو ياس،  بسيار زيادي چون افسردگي، احساس نااميدي هاينشانهطالق دچار 

شديد  هايتدر حال هانشانهکه اين  شوندني و تمايل به سرزنش خود ميپذيري، ضعف روامسئوليت

عنوان يک بيماري همچون افسردگي شديد، حاالت هيستريک، هيپوکندريا و حتي تواند بهمي

گسيختگي در آن ها شود. با توجه به عوارض و پيامدهاي طالق براي زنان پارانوييد باعث ايجاد ازهم

 و مادران، سازگاري آن ها با اين فرآيند ضروري است.

تواند تأثير داشته باشد: گشتالت مي گوناگونيهاي درمان بمنظور سازگاري زنان پس از طالق،    

رزا زاده، احمدي و فاتحي زاده )مي EFT(، درمان هيجان مدار 1393درماني )شعاعي، بهمني، 

( مطرح شده است. دو نمونه از 1391(، رويکرد تلفيقي )الشريف، بهرامي، فاتحي زاده 1391

استعاره درماني و بخشش  ،تواند بر اين مولفه اثر بگذاردمي زياد، احتمال به هاي ديگري کهدرمان

برخورد مستقيم با  نداشتندليل  هاي نويني هستند که بهدرماني است. اين دو درمان از درمان

دارند  مناسب يگذارند و بر ترميم هيجاني تأثيرها تأثيري غيرسوگيرانه در فرد ميافکار و شناخت

( و ترميم هيجاني نسبت به وقايع گذشته، فرايندي است که زنان مطلقه 1383)حامدي و کاوياني،

ز دارند. استعاره درماني در محتواي روان با شرايط بدان نيا دوبارهبازيابي خود و سازگاري  براي

 هايهدرماني در جلس هايکند زيرا موضوعدرماني نماي ادراکي بهتري را براي مراجعان طراحي مي

ود. شمياما به ادراک عميق و يادسپاري اين مفاهيم منجر ن ،وندشميدرمان به صورت کالمي مطرح 

 و ، ذخيره سازي، سازمان دهيهادادهتر در دريافت در صورتي که زبان تمثيلي در فرآيند اثربخش 

نا هم تراز از دو طبقه زبان شناختي را  هادادهنقش دارد و با استفاده از آن مي توان  هادادهبازيابي 

از يک نظام ادراکي روان شناختي انتزاعي تر به نظام ادراکي روان شناختي غالبا عيني منتقل کرد 

، 2تر به توصيف بهتر و روشن تر مفاهيم انتزاعي بايد پرداخت ) بلنکيروننيبا واژگاني عي ،بنابراين

هاي هيجاني زنان پس از طالق، به نظر مي رسد (. به دليل آشفتگي1393؛ نظري و احمدي، 2010

استفاده از زباني که بتواند واژگان را به صورت عيني تري توصيف کند، بر سازگاري، افزايش اعتماد 

نشسته، مثل فنر گلام بههايي همچون کشتيميم هيجاني آن ها موثر واقع شود. مثالبه نفس و تر

ام، آتش زير خاکسترم، به ام شبيه يک فانوس دودزده است، به آخر خط رسيدهام، زندگيجمع شده

                                                           
1 -Steiner, Durand, Groves, & Rozzell  
2 - Blenkiron 
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ام، بار سنگيني بر دوشم است، قطعه پازلي هستم که کنم باختهام، احساس ميبست رسيدهبن

مجازي براي بيان  گونه هايي هستند که بهام، در هوا معلق هستم، استعارهمرده، دلامشدهگم

، عيسي زادگان، 2000روند، )کورمن و آنگوس، هاي خشم، غمگيني و افسردگي بکار ميهيجان

باعث بازسازي و ترميم هيجاني  روششود و ابراز به اين وفور در زنان مطلقه يافت مي ( که به1387

زنان، پس از طالق  بويژه، افراد، سوي ديگر،ها اثر مستقيم دارد. از د که بر سازگاري آنوشمي

که  پيشيناحساسات حاکي از خشم، دلبستگي به همسر سابق و فقدان رهايي از رابطه 

کنند )امامي، تجربه مي ،ودشميهاي ذهني با خاطرات زندگي با همسر سابق را شامل درگيري

تواند بر کند که مي(. بخشش درماني فرآيندي را ايجاد مي1393و سياني،  غباري بناب، حسني

بر  ،چنينهم .شودها ميخشم، اضطراب و افسردگي مراجعين تأثير داشته و موجب کاهش آن

، 1، به نقل از باسکين و اينرايت2000سالمت رواني زوجين اثر مثبت داشته است )فيتزجيبونز 

( با بررسي آموزش بخشش بر سازگاري زنان مطلقه 1390ان )(. خجسته مهر و همکار2004

، پيشيندريافتند آموزش گذشت نسبت به همسر سابق باعث افزايش ارزش خود، رهايي از رابطه 

بخشش  شود.اعتماد اجتماعي، خود ارزشمندي اجتماعي و کاهش احساسات خشم و سوگ مي

تواند ريشه ود که ميشميشم دروني درماني باعث افزايش بخشش، کاهش مشکالت هيجاني و خ

(. ترميم هيجاني و کاهش اين احساسات به زنان به  2015، 2)رسين اضطراب و افسردگي زنان باشد

 وي کمک مي کند که بتواند با شرايط و زندگي پس از طالق سازگار شود.

ن فرآيند ايکه بيان شد، طالق روند رو به رشدي را در پيش گرفته و زنان در  گونههمان     

ها اري آنوند و ادامه زندگي و سازگشميتري را متحمل شناختي بيشهاي اجتماعي و روانآسيب

که  طالق هاي بسيار اندکي بر افزايش سازگاري پس ازدرمان ،چنينپس از طالق ضروري است. هم

تعاره درماني بررسي اثربخشي اس در پيپژوهش نيز اين  گرفته و انجاماهميتي است،  دارايموضوع 

ش آموز و بخشش درماني بر سازگاري زنان پس از طالق و پي بردن به اين موضوع است که آيا

طلقه، نان مزهاي استعاره درماني و بخشش درماني در بهبود سازگاري پس از طالق گروهي به شيوه

انده و مباقي  هايهاي آن در کاهش آسيببه نسبت ليست انتظار تفاوت دارند؟ تا بتواند از يافته

 پيشگيري سطح سوم استفاده کرد.
 

 

 

 

                                                           
1- Baskin, Enirght  
2- Recine  
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  روش و ابزار پژوهش

ش شامل . جامعه پژوهگرفتپژوهش از نوع شبه تجربي است که به صورت مقطعي انجام اين     

شش سازمان بهزيستي و کميته امداد که تحت پو 94-95زنان مطلقه شهر شيراز در سال  تمامي

دوران طالق  سال از زمان 3نفر از زنان مطلقه که حداقل  60. دامام خميني اين شهر هستند، بو

ه صورت بخاب و با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند، از اين مراکز، انت رسمي آن ها مي گذشت،

گروه  1( و گروه آزمايشي )استعاره درماني و بخشش درماني 2نفره شامل  20گروه  3تصادفي در 

نگين مدت زمان سال داشتند. ميا 4/34سني  نفر از نظر 60رفتند. اين کنترل ليست انتظار، قرار گ

جم کلي نمونه حدرماني با يکديگر همتا شدند.  هايهسال و تعداد جلس 04/5سپري شده از طالق 

دالور، انجام کار آزمايشي تعيين شده است ) براي ژوهشپهاي آمار در روش نامهبا توجه به شيوه

گاري پس از ند. مقياس سازدجمعيت شناختي را تکميل کر هايدادهفرم (. شرکت کنندگان 1381

موزش، اجرا آماهه پس از  3از آموزش، پس از آموزش و در يک دوره  پيشسه گروه،  در موردطالق 

موزش شد. دو گروه آزمايش، آموزش بخشش با روش مشاوره گروهي به گروه بخشش درماني و آ

وه ليست انتظار گر . در موردجلسه درماني بود 8هر آموزش شامل  د.استعاره درماني را دريافت کردن

ن کار، ز پايال اخالقي، پس اياما بمنظور رعايت مسا ،نگرفت انجامدر دوره اجرا پژوهش، درمان 

 گروه ليست انتظار نيز درمان؟ را دريافت کردند.

 

 پژوهش ابزار

سازگاري از مقياس سنجش براي سنجش  مقیاس سنجش سازگاری پس از طالق فیشر:    

بروس  به وسيلهعبارت است که  100سازگاري پس از طالق فيشر استفاده شد. اين مقياس شامل 

براي ارزيابي و  شوداي نمره گذاري مينقطه 5صورت ليکرت به و ساخته شده 1976در سال  1فيشر

، 2ر و بيرهاوساز پايان يافتن يک رابطه عاشقانه طراحي شده است )فيش پسسطح سازگاري 

. 5 . سوگ4. خشم3. رها شدن از رابطه قبلي2. ارزش خود1 خرده مقياس شامل: 6داراي  ،(1994

فيشر پايايي باز آزمايي اين  .(1990، 3مي باشد )بوهلر . خود ارزشمندي اجتماعي6 اعتماد اجتماعي

همبستگي با  شرو( و روايي همگرايي آن نيز از 1987گزارش کرده است )فيشر،  %98مقياس را 

روايي  ،چنينموردبررسي قرارگرفته و هم 1گيري شخصيتينامه جهتو پرسش 4مقياس خود تنسي

                                                           
1- Bruce Fisher 
2- Bierhaus 

3- Buehler 
4 -Tennessee self- concept 
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دهنده روايي مناسب اين مقياس هست محتوا و روايي سازه آن نيز محاسبه شده که همگي نشان

اخ کل انجام گرفت، آلفاي کرونب( 1388باللي ) به وسيلهدر پژوهشي که  .(2005، 2)راهه براون

زمان روايي مالکي هم ،چنينهم. بدست آمد%  90تا %  51ها و پايايي خرده مقياس%  82 هاپرسش

بررسي شد و نشان داد که  SCL-90نامه پرسش هاينمرهتبيين همبستگي با  راهاين مقياس از 

 .(1390همبستگي معکوس معناداري وجود دارد )باللي، SCL-90اين مقياس و ابعاد  هاينمرهبين 

 محاسبه شد. 96/0 هاپرسشآلفاي کرونباخ کل  اين پژوهشدر 

 

 برنامه آموزشی بخشش 

الصه آن به ( استفاده شد که خ2000جلسه اي اينرايت ) 8پژوهش از برنامه آموزشي اين در     

 شرح زير است:

 هاهمحتواي جلس درمان  هايهجلس

تعريف  ه و ايجاد رابطه اوليه،بررسي اهداف گروهي، توصيف قوانين گرو نخستجلسه 

 بخشايش، مراحل بخشايش و توضيح درمان 

 بيان احساسات منفي و رنجش از ديگران                      جلسه دوم                   

 هاي ديگرانتخليه هيجاني و توجه به انرژي تلف شده براي بدي :هدف

هاي تعهد به بخشيدن، داليل شما براي بخشيدن چيست ارزش و مزيت                 جلسه سوم                   

 و به چه چيزهايي شک داريد.

 ي کهگسترش ديدگاه در مورد فردي که آزار رسانده، زندگي مانند فرد جلسه چهارم

 تواند باشد.به شما آسيب رسانده چگونه مي

 حرکت به سمت بخشيدن فردي که آسيب رسانده جلسه پنجم

 يافتن معنا در بخشيدن ششمجلسه 

 چه زماني آماده هستيد که بگوييد من او را بخشيدم. جلسه هفتم

مرحله بعدي در بخشش براي شما چيست؟ چه کساني هستند که الزم  جلسه هشتم

 ها را ببخشيد.است آن

 

 برنامه درمانی استعاره

                                                                                                                                              
1 -Personality orientation inventory 
2 -Rohe -Brown 
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جلسه درمان  8( که شامل 1995) بمنظور اجراي استعاره درماني از الگوي استعاره درماني کوپ    

 باشد:مي زيربه شرح  هاهبود، استفاده شد که محتواي جلس

 هاهمحتواي جلس جلسه

رابطه حسنه، ارزيابي گروهي، آماده سازي و تعيين اهداف، آشنايي  نخستجلسه 

عنوان علل رفتار، اجراي  ها بهاعضاي گروه با يکديگر، آگاهي از شناخت

 آزمونپيش

با  ABCها و انگيزه ها، معرفي فرمول شناسايي توالي ميان شناخت دوم جلسه

نقش مؤثر باورها، بررسي شناخت باورهاي غيرمنطقي و زبان استعاره، 

 هاها در قالب استعارهچالش با آن

ها با استعاره "احساس خود ارزشي و ارزشمندي اجتماعي "کار بر مؤلفه جلسه سوم

 هاي جديدهن در اين خصوص با خلق استعارهو کمک به تغيير معاني ذ

ها و کمک به تغيير معاني ذهن در اين با استعاره "خشم"کار با مؤلفه  جلسه چهارم

 هاي جديدخصوص با خلق استعاره

ها و کمک به تغيير با استعاره "رها شدن از رابطه قبلي"کار بر مؤلفه  جلسه پنجم

 هاي جديدرهمعاني ذهن در اين خصوص با خلق استعا

ها و کمک به تغيير معاني ذهن در اين با استعاره "سوگ "کار با مؤلفه  جلسه ششم

 هاي جديدخصوص با خلق استعاره

ها و کمک به تغيير معاني با استعاره "اعتماد اجتماعي"کار با مؤلفه  جلسه هفتم

 هاي جديدذهن در اين خصوص با خلق استعاره

 آزمونهکارهاي نگهدارنده و اجراي پسبندي، راجمع جلسه هشتم
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 یافته ها 
 .شناختی افراد گروههای آزمایش و لیست انتظارجمعیت هایداده -1جدول

گروه بخشش درماني  شاخص          

(N=15) 

گروه استعاره 

 (N=15درماني)

 ليست انتظار

 (N=15) 

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني متغير

 سن

سال 26-20  1 7/6 1 7/6 1 7/6 

سال33-27  4 8/26 3 21/18 4 6/26 

سال 39-34  10 5/66 11 09/75 10 5/66 

 مدت طالق
 6/46 7 3/73 11 4/53 8 سال 1-5

 4/53 8 7/26 4 6/46 7 سال 6-12

 تحصيالت
 4/53 8 9/59 9 3/73 11 ديپلم

 6/46 7 1/40 6 7/26 4 باالتر از ديپلم

 مقدار

درآمد 

 ماهيانه

هزار  500

تر تومان و کم  

10 5/66 9 9/59 11 3/73 

 500بيش از 

 هزار تومان

5 5/33 6 1/40 4 7/26 

سال، گروه استعاره درماني  4/34ميانگين سني گروه بخشش درماني  1-4بر اساس نتايج جدول     

گين مدت زمان سپري شدده  گروه ميان 3باشد. در هر سال مي 8/33سال و گروه ليست انتظار 3/34

 ترين فراواني تحصيالت در هر سه گروه طبقه ديپلم مي باشد.سال بوده است. بيش 04/5از طالق 
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های گروه هاینمرهپس آزمون  در موردتحلیل کوواریانس چند متغیره )مانکووا(  -2جدول

 .آزمایش و لیست انتظار پیش آزمون

مجذور اتاي  توان آماري

 سهمي

sig DF 
 خطا

DF 
 فرضيه

F اثر ارزش 

999/0 449/0  001/0  64 12 34/4  898/0  اثر پياليي 

1 549/0  001/0  62 12 28/6  203/0  المبداي ويکز 

1 631/0  001/0  60 12 541/8  41/3 آزمون  

 هاتلينگ

1 765/0  001/0  32 6 4/17  26/3 آزمون  

ترين بزرگ

 ريشه

تک متغيري و با سطح آلفاي تعديل  Fسي با آزمون هاي برر ،چون اثر اصلي درمان معنادار بود    

ابعاد سازگاري پس از طالق ادامه يافت که نتايج در  هاينمره در مورد( 008/0شده بونفروني)

بيان شده است. نتايج تحليل کوواريانس يک راهه با استفاده از آلفاي ميزان شده بن  5جدول 

هاي استعاره درماني، عديل پيش آزمون بين گروهپس از ت فروني بيانگر اين واقعيت است که

.= /P<3 ./01پس آزمون ابعاد خودارزشي) هاينمرهبخشش درماني و گروه ليست انتظار، از لحاظ 

2partial Ƞ88/7 =362وF(رهاشدگي ،)01/. P<48/ =.2partial Ƞ46/16 =362وF،) 

= P<64/ =.2partial Ƞ86/32 ./01(، سوگ)2FوP<23/ =.2partial Ƞ4/5 =36 ./01خشم)

( تفاوت معني دار 2FوP<23/ =.2partial Ƞ37/5 =36 ./01( و خودارزشي اجتماعي)2Fو36

 48درصد از تغييرات بعد خودارزشي، 30مده آوجود دارد. بر اساس مجذورات اتاي سهمي بدست 

 23درصد تغييرات بعد سوگ و  64درصد تغييرات بعد خشم،  23درصد از تغييرات بعد رهاشدگي، 

 درصد تغييرات بعد خودارزشي اجتماعي ناشي از مداخالت درماني بوده است. 
بعد گروه از لحاظ  3 هاينمرهاز تحليل کواريانس يک راهه بين  بدست آمدهبر اساس نتايج     

 ( تفاوت معني دار وجود ندارد.2FوP>13/ =.2partial Ƞ11/2 =36 ./05اعتماد اجتماعي)
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ابعاد  هایهکوواریانس یک راهه در متن مانکووا روی پس آزمون نمر نتایج تحلیل -3جدول

 .های درمانی و لیست انتظار پیش آزمونسازگاری پس از طالق گروه

منبع  متغير

 تغييرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 ازادي

F  سطح

معني 

 داري

توان  ضريب اتا

 اماري

 خودارزشي

 

 9/0 3/0 *./001 88/7 2 23/2543 گروه 

 36 8/5804 خطا

 1 478/0 *./001 46/16 2 9/9978 گروه  رهاشدگي

 36 41/10909 خطا

 912/0 231/0 ./009 4/5 2 64/1025 گروه  خشم

 36 53/3417 خطا

 1 646/0 *./001 86/32 2 07/15453 گروه  سوگ

 36 17/8463 خطا

 4/0 105/0 ./135 11/2 2 04/135 گروه  اعتماد اجتماعي

 36 91/1148 خطا

خودارزشمندي 

 اجتماعي

 87/0 09/0 009/0 37/5 2 66/3458 گروه

 36 93/11579 خطا

01/.>P* 

سازد که بين کدام گروهها تفاوت معني دار شدن تفاوت در تحليل کوواريانس مشخص نمي    

نمايش داده  6ايج آن در جدول وجود دارد. لذا به دنبال آن آزمون تعقيبي بونفروني انجام شد که نت

 شده است.
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ابعاد سازگاری پس از  هاینمرهنتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه میانگین  -4 جدول

 .های سه گانهگروه طالق

اختالف ميانگين  هاي مقايسههگرو متغير وابسته

 ها

خطاي 

 استاندارد

سطح معني 

 داري

 گروه گروه

 خود ارزشي

 

 

 

 بخشش درماني
 1 49/6 28/1 استعاره درماني

 *./004 9/4 -29/17 ليست انتظار

 استعاره درماني

 1 49/6 -28/1 بخشش درماني

 *./016 14/6 -57/18 ليست انتظار

 رها شدگي

 بخشش درماني

 2/0 06/9 98/16 استعاره درماني

 *001/0 84/6 -5/27 ليست انتظار

 استعاره درماني

 1 06/9 -98/16 درمانيبخشش 

 *001/0 58/8 -49/44 ليست انتظار

 خشم

 بخشش درماني

 502/0 07/5 -15/7 استعاره درماني

 *007/0 83/3 -59/12 ليست انتظار

 استعاره درماني

 447/0 07/5 15/7 بخشش درماني

 79/0 8/4 -43/5 ليست انتظار

 بخشش درماني سوگ

 433/0 98/7 91/11 استعاره درماني

 *001/0 6 -98/38 ليست انتظار
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 استعاره درماني

 689/0 98/7 -91/11 بخشش درماني

 *001/0 56/7 -9/50 ليست انتظار

 اعتماد اجتماعي

 بخشش درماني

 18/0 94/2 -71/5 استعاره درماني

 449/0 22/2 -27/3 ليست انتظار

 استعاره درماني

 18/0 94/2 71/5 بخشش درماني

 1 78/2 44/2 يست انتظارل

خودارزشمندي 

 اجتماعي

 

 بخشش درماني

 18/0 34/9 -86/17 استعاره درماني

 4/0 06/7 79/10 ليست انتظار

 استعاره درماني

 18/0 34/9 86/17 بخشش درماني

 *008/0 84/8 66/28 ليست انتظار

01/.>P* 

استعاره درماني در  ،دندهونفروني نشان مياز آزمون تعقيبي ب بدست آمدهکه نتايج  گونههمان     

بهبود ابعاد خودارزشي، رهاشدگي، سوگ و خودارزشي اجتماعي مراجعان موثر بوده است. بخشش 

درماني نيز در بهبود ابعاد خودارزشي، رهاشدگي، خشم و سوگ مراجعان موثر بوده بوده است و بين 

دو گروه بخشش درماني و ليست انتظار تفاوت معني دار وجود  پس آزمون اين ابعاد در هاينمره

. معني دار شدن اثر اصلي درمان و آزمون و هم چنين اثر تعاملي آزمون * درمان مشخص دارد

از آزمون تعقيبي  پرسشسازد که بين کدام گروهها تفاوت وجود دارد. براي پاسخ به اين نمي

نمايش داده  6مون ها استفاده شد که نتايج آن در جدول اثرات پيش آز ليست انتظاربونفروني با 

 شده است.
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 سازگاری پس ازنتایج مقایسه های پس تجربه آزمون تعقیبی بونفرونی در آزمون  -5جدول 

 .طالق

اختالف  مقايسه ها

 ميانگين ها
خطاي 

 استاندارد
سطح معني 

 داري
ليست س آزمون گروه پ -بخشش درمانيپس آزمون گروه 

 نتظارا

59/87- 56/10 001/0* 

ليست س آزمون گروه پ -استعاره درماني پس آزمون گروه 

 انتظار

76/67- 11/10 001/0* 

استعاره س آزمون گروه پ -پس آزمون گروه بخشش درماني

 درماني

82/19- 6/9 186/0 

 *001/0 96/4 8/65 پس آزمون -پيش آزمون

01/.>P* 

 

 بحث و نتیجه گیری
ين بودند. از بري نشان داد که هر دو درمان نسبت به ليست انتظار داراي اثربخشي تحليل آما    

طلقه نان مابعاد سازگاري پس از طالق هر دو درمان در بهبود خود ارزشي، رها شدگي، و سوگ ز

رماني خشش دبموثر بودند. در پس آزمون، استعاره درماني بر خود ارزشي اجتماعي تاثير داشت و 

ي اجتماع ميميتصبين گروههاي آزمايشي با ليست انتظار از نظر  ارمعناد يبود. تفاوت بر خشم موثر

 ديده نشد. 

ارزشمندي زنان مطلقه مي توان گفت که فکر به  در تبيين يافته تأثير استعاره درماني بر خود    

ها ارهاستع (.2011، 1صورت يک استعاره است و استعاره مبناي سيستم ادراکي ماست ) هارتفورد

نوعي استراتژي  اند و نمايندهشوند، نسبت به زمينه حساسصورت فرهنگي و اجتماعي تعريف ميبه

، 2) موسر هاي ذهني از واقعيت هستندمدل ،ين حالبا ال هستند و يشناختي براي حل قياسي مسا

روش تببيني (. در سطح فردي مدل ويژه ثابتي از استعاره خود وجود دارد. استعاره خود، 2000

                                                           
1- Hartford  
2- Moser  
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( و 2007، 1است که فرد بر اساس آن خود را به تنهايي يا در مقايسه با ديگران شرح مي دهد)مارک

از خود مانند خود واقعي، بايدهاي خود، خود منفي، خود اجتماعي، تحول  گوناگون يهايبا جنبه

  رزشمندي، خود اسوي ديگر،(. از 1996، 2) هاسکينز و لسو استخود و نقش جنسيتي مرتبط 

هاي مهم هايش در زمينهها و شکستادراک او از موفقيت اساسديدگاه شخص از ارزش خود بر 

هاي خود داشته تر از شکستکم يها و ادراکتيتر از موفقبيش يزندگي است، زماني که فرد ادراک

هم در خود م ي(. ادراک نقش2011، 3)فرارو، اسکاالس، بتمن يابدخود ارزشمندي افزايش مي ،باشد

 ،(. بنابراين94ارزشمندي دارد و  ادراک افراد متأثر از ساختارهاي استعاري است ) سلطاني، فاضلي، 

گردد به ارتباط ادراک و ساختارهاي ارزشمندي در درماني مبتني بر استعاره بر مي افزايش خود

مبتني بر بخشش بر  تأثير درمان ،چنيناستعاري و تغييرات خود ارزشمندي با اين ادراک ها. هم

کنند، توانايي الزم براي ارزشمندي نيز به دليل اين است: افرادي که بخشش خود را تجربه مي خود

تجربه حس خود ارزشمندي، که در سازگاري پس از طالق مطرح است، را پيدا مي کنند ) برون، 

 (.2011، 4رودستم

 ااين يافته ب مثبت بر رهاشدگي دارد. يکه آموزش بخشش تأثير ندنشان داد باالنتايج پژوهش     

زم رهايي از سازگاري با طالق را مستل گوناگون هايهباشد. نظريهاي پيشين همسو مينتايج پژوهش

از عوامل موثر  ( و1385، اکرمي، 1391دانسته اند )ميرزا زاده، احمدي، فاتحي زاده  گذشتهرابطه 

است )خجسته مهر، افشاري، رجبي ،  نپيشيدر رهاشدگي، توانايي گذشت و بخشش همسر 

گذارند. از بتوانند روابط گذشته را کنار ب تا کندمي(. آموزش بخشش به زنان مطلقه کمک 1391

هاي تازه را بيني موقعيتپيچيده و پيش هايضوعها تأمل و ارتباط درباره مواستعاره ،سوي ديگر

 احتماله بدراک، تفسير تجربيات و استعاره بر ا اگونگونهاي و استفاده از مدل کنندمي پذيرامکان

(. رها شدگي مبتني بر کنار 1983گذارد )گنتنر و گنتنر، هاي بعدي نيز تأثير ميرفتارزياد، 

، ، افشاري) خجسته مهر تر استتازهو ورود به زمينه هاي توانمندي هاي  گذشتهگذاشتن روابط 

ي اين ها، زير ساخت شناختتغيير در استعاره زياد، احتمالبه توان گفت (. مي1391رجبي، 

وفق منتظار، يست الها را تحت تاثير قرار داده و افراد گروه تحت درمان استعاره، نسبت به توانمندي

 هاي ديگر شده اند.خود و ورود به زمينه پيشينبه کنار گذاشتن روابط 

                                                           
1 -Mark  
2 -Hoskins, and Leseho  
3- Ferraro, Escalas, Bettman 
4- Rohde-Brown & Rudestam  
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سوگ فرآيندي است که همراه با خلق  يکي از مراحل سازگاري با طالق، طي کردن سوگ است.    

 يهايفرد از استعارهکه شود (. خلق منفي باعث مي1395) قهاري، بوالهري،يابد ميمنفي نمود 

از  پيشينشود که هنگام بازيابي استعاره هاي باعث مي ،چنينتر استفاده کند. خلق افسرده هممنفي

تر ا استفاده کند و محتواي خاطراتش بيشمنفي ر هايواژهتري از ، اين فرد تعداد بيشحافظه

(. افراد مطلقه نياز دارند که دوره سوگ خود را با 1383)حامدي و کاوياني،  ناخوشايند و ناشاد باشد

ها به تغييرات استعاره ،موفقيت طي کنند تا بتوانند وارد بخش ديگر زندگي خود شوند و از اين رو

تر شود و زنان مطلقه بتوانند منفي کم هايواژهاخوشايند و کند تا محتواي خاطرات نآنان کمک مي

آموزد ميل، چنين، بخشش فرآيندي است که طي آن فرد ميفرآيند سوگ را طي کنند. هم

هاي مثبت را ها، افکار و رفتارهاي منفي نسبت به شخص خطاکار را متوقف کند و حسنگرش

بين فردي موجب کاهش سطح خلق منفي  (. بخشش خطاهاي1996) اينرايت،  جايگزين آن کند

، آموزش پژوهشاين همانند يافته  ،(. بنابراين2011، هيرچ و چيلک، 2003شود ) براون مي

 تواند بر تسهيل فرايند سوگ و ناراحتي فرد موثر باشد.بخشش مي

هاي تاثير دو درمان استعاره و بخشش درمان در برخي ابعاد را مي توان ناشي از تفاوت    

تر بر ها دانست. در استعاره درماني تاکيد بيشفرآيندهاي درماني دخيل در هر کدام از اين درمان

هاي متعدد هاي زير بنايي اين هيجان است که نياز به مرور و ارزيابيها يعني چارچوبتغيير استعاره

که در استعاره  باشداين  کردهفردي در طول زمان دارد. شايد يکي از داليلي که اين تفاوت را ايجاد 

تغيير در  ،درماني اين تغييرات به زير ساخت شناختي خود فرد واگذار شده است. از سوي ديگر

تواند نتيجه تغيير مبنايي در اين باور ارزشمندي اجتماعي در استعاره درماني موفق تر بود که مي

ارزشمندي اجتماعي  ،(1389اند ) حاتمي، پيشين نشان داده هايگونه که پژوهشباشد. همان 

. در صورتي که استعملکرد خود در اجتماع  موردمفهومي است که وابسته به نوع تفکر شخص در 

بخشش درماني تاکيد زيادي بر خشم و کنترل و بررسي آن وجود دارد به اين صورت که فرد در 

 آن مسلط شود. هاي خشم را بيابد و برخود را ارزيابي و کاوش مي کند تا بتواند ريشه همواره

گونه تبيين کرد که در مولفه صميميت اجتماعي در پس آزمون را مي توان اين نبودن معني دار    

به زنان مطلقه و بيوه  نادرستجامعه ما زندگي زنان مطلقه با ابهامات و خطراتي روبه روست. نگرش 

کند. مشکالت اقتصادي و ميآنان را در رابطه اجتماعي و حضور در اجتماع با مشکالت عديده روبه ر

( و 1383و درآمد، تنهايي، فقدان امنيت در روابط اجتماعي ) قطبي، هالکويي، جزايري، و رحيمي، 

کار و نگرش منفي جامعه نسبت به آنان از جمله اين مشکالت است ) آرياپوران، اميري منش، 

رد و ايجاد يا ورود به چنين (. اصالح نگرش افراد نياز به محيط اجتماعي پذيرا دا1392اصالني، 

يکي از  ،اوست. بنابراين نوينهاي محيطي مستلزم آزمون و خطاي خود فرد با استفاده از آموخته
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ممکن است عدم مواجه ايشان با  ،داليلي که زنان در دو گروه چنين صميميتي را نشان ندادند

در ايران طالق با تنش و  ،براي صميميت اجتماعي بوده باشد. از سوي ديگر تزهي يهاموقعيت

 "برچسب زدن "خانواده ها درگير پديده  زيرا دهدرخ مياسترس باالتري، نسبت به ساير کشورها، 

سناريوهاي فرهنگي احاطه کننده مفهوم طالق تعيين کننده  ،شوند. بنابراينبه  فرد مطلقه مي

ر بستر باورهاي اجتماعي چون طالق د ،فرد است. در واقع به وسيلهاصلي فرايند تجربه طالق 

باشد )زارعي و همکاران، ود و برداشت اجتماعي بر رهايي از قيد و بندهاي هنجارها ميشميتعريف 

هر چند با تغيير  است.اجتماعي قابل درک (، حس عدم اعتماد و عدم تمايل براي صميميت 1392

د نيز نيم ديگر است که وابسته ديدگاه زنان مطلقه نيمي از اين مسير پيموده شده، اما زمينه مساع

به محيط واقعي زندگي آنان است. پيشينه اجتماعي پيش بين سبک زندگي سالم که خود در 

 (.1395) اله ربي و سهرابي، تعامل اجتماعي مثبت قابل مشاهده است نيز مي باشد چارچوب

 

 نتیجه گیری 
ه را تشکيل مي دهند و به دليل با توجه به اين که زنان مطلقه بخش عظيمي از افراد جامع    

هاي اجتماعي از جمله قشرهاي تحت تاثير آسيب ،شوندمي روروبهمشکالت بسيار زيادي که با آن 

افزايش سازگاري اين جمعيت ضروري  برايمي باشند به نظر مي رسد اجراي يک برنامه آموزشي 

 باشد.

تعاره نسبت به گروه کنترل، استفاده از هاي مبتني بر بخشش و اسبا توجه به اثر بخشي آموزش    

اسالمي  -هاي شرقي بويژه فرهنگ ايرانيهاي هيجان محور مانند فرهنگها در فرهنگاين آموزش

رسد که مثمر ثمر باشد. هر چند اين درمان بسته به سن، تحصيالت، گروههاي خاص، به نظر مي

 به همراه خواهد داشت.  زياد احتماله بهاي متفاوتي را دهينوع مشکل، نوع اختالل و .. پاسخ

توان مشکالت جلب نظر زنان مطلقه براي شرکت در غربالگري، هاي پژوهش مياز محدوديت    

 ، ريزش و افت را نام برد.گوناگونهاي نگهداري مراجعان حين درمان با استفاده از تقويت

 

 پژوهش هایپیشنهاد
مانند نوجوانان،  گوناگونين پژوهش در گروههاي سني هاي مورد استفاده در ااجراي برنامه    

هاي هيجان مدار با توجه به فرهنگ جامعه ما، ايجاد فضاي مناسب اعتماد تر از درماناستفاده بيش

حوزه مباحث يافت شده مورد اجرا قرار  تواند دراست که مي هاييپژوهشزنان مطلقه از جمله 

 گيرد.
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