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اثربخشی مداخله چندوجهی لرن برمیزان استرس ادراک شده و سازگاری عاطفی
زنان در شرف طالق مراجعه کننده به اورژانس اجتماعی
پریناز

1

بنیسی2

چکیده
هدف :این تحقیق با هدف تعیین اثربخشی دداله چندوجه لرن بر دیزان اسیرر

اراا دیدو و سیاریااا فا

رنان را درف الق دراجع کنندو ب اواژانس اجرماف انجام دد.
روش شنا سی :هدف تحقیق ،کاابررا و اوش یررآواا راروها ب صوات نیم آردای ش  ،ار نوع پیشآردون و پس
آردون بور .جادع آدااا پژوهش دییاد  300ن ر ار رنان را دییرف الق ک ب اواژانس اجرماف بهزییییر کشییوا
دراجع کررند ،بورند .براا انرخاب نمون ار اوش نمون ییرا ت صارف لو د اا ا سر ارو دد .ابزاا یررآواا راروها،
پرسشناد اسرر

اراا

ب ( )1961را دقیا
سیییاف

 5یزین اا و ضریب پایای  ،0/79پرسشناد ساریااا فا

ددو کوهن ( )1983را دقیا

 3یزین اا و ضریب پایای  0/81و هچنین بریزااا رواو رادان لرن بور ک

 8جه ی یک

و نیم براا یروو آردایش بریزاا دییید .براا تجزی و تحهی راروها ار آردون تحهی کوواایانس چنددرغیرو

دانکوا و تحهی کوواایانس تکدرغیرو آنکوا اسر ارو دد.
یافته ها :نرایج ب رس

آددو نشان رار ک دداله چندوجه لرن بر دیزان اسرر

را درف الق دوثر بور؛ ب وااک دوجب کاهش اسرر
فا

اراا ددو و ساریااا فا

رنان

اراا ددو (ب دیزان  41/6راصد اثر) و افزایش ساریااا

را رنان را درف الق (ب دیزان  37راصد اثر) دد.

نتیجه گیری :دداله چند وجه لرن بر دیزان اسرر
کلمات کلیدی :دداله چندوجه لرن ،اسرر

 1این رح با حمای

اراا ددو و ساریااا فا

اراا ددو ،ساریااا فا

رنان را درف الق دوثر اس .

 ،رنان ،الق.

دال بهزییر کشوا انجام ددو اس .

 2یروو اوانشناس و دشاواو ،رانشگاو آرار اسالد  ،واحد تهران غرب ،تهران ،ایران
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مقدمه
الق و جدای دهمررین فاد ارهم ییییییخرگ سیییالراابنیارا ترین بخش جادع یعن لانوارو
ب دعن اها ددن ار فقد نکاح و پدیدو اا ا س

ا س  .الق را لغ

قراارارا ک ب رن ودرر ادکان

د رهد تا تح

درایط پیوندرنادوی اایییخر و ار یکدیگر جدا دوند (دهک دحمورا .)1381،ب

همان دیزان ک

الق را رندی لانواری اوب افزایش اس ی  ،آثاا وپیاددهاا آن نیز هر اور بیش ار

یذدییر حیات جادع و سییالدر افرار جادع ااتهدید د کند .نرخ پنجاو راصییدا الق را آدریکا
حاک ار کااکرر دخر لانوارو هاس
را ایران نیز واقعی

و دراس ان افزایش بیش ار پیش دیزان الق را سال هاا الیر

تکان رهندو وناااح

دقابه و رادان دشکالت روجین اراهمی
الق یک اربحرانهاا دهم رندی

کنندو اا اسیی  ،لذا پررالرن ب این دعضیی و ااهکااهاا
ویژو اا برلواراا د بادد (صدف راین.)1387،

دحیییوب د دییور وراااا روایاا پیدا وپنهان اسی

جوانب دخرهف جادع ان یان اارابرد ییرر (یو س
اابط ار اسییرر

ک تماد

و سهراب  .)1390،ارآنجای ک فروپا د یک

راترین فقدانهاا بین فررا اسیی ،دوجب ایجار دشییکالت و نوسییان هاا فکرا،

افرااا و هیجان را افرار د دور (چانگ و همکااان.)2009،
افزایش الق و پیادد هاا دن

آن لزوم توج ب یزین های اا ک د توان را سیییاریااا پس ار

الق دد نظر قراا راربرجیر تر د کند،را این دیان آسیب پذیرا رنان ار پیاددهاا دن
ار درران اسیی  .رنان د یویند اسییرر

الق،بیشرر

بیش ار درران بر آنها دوثر اسیی ( 51راصیید را دقاب 43

راصد) و دماا چیزهای ک را آنها بافث اسرر

د دور بیشرر ار درران اس .رنان تح

اسرر ،

احیاسات دانند فصبانی ،دی ب یری یا ضعف جیمان اا یزااش د کنند و را انرها رنان بیشرر ار
درران ب فوااض جیییم اسییرر

دش فشییاالون،پریشییان ،افیییرری وچاق دبرال د دییوند(تق

الوان.)1382،
دم ی پوا ( )1384را پژوه ش ن شان رار ک وجور ا سرر

یا ف شاا اوان باال را اوابط رنا دوی

رنان ،با افزایش فالئم افییییری را آنها همراو اسییی .این یافر با نرایج پژوهشهاا بالوگ (،)2003
ویشیییمن ( ،)1999فینچام ( )1989و فهن( )1991همخوان راار .را واقع ،اکنون دیییواهد فزایندو اا
وجور راار ک ا سرر

هاا رنا دوی با آ د رگ هیجان و سالد

ضعیف رنان اابط راار (ب وا

دشال،اواثیودر ، 2000،لین.)2002 ،
ک یان ک ب

وا دوفقی

آدیز با د شکالت دقابه د کنند،افرارا ه یرند ک لور اا ب دجموف اا

ار دهااتهاا دقابه اا دجهز کررو ا ند .افرار دوفق را این ردین ،ار سییی دهاات ریر برلوارااند-1 :
انعطاف پذیرا:توانای اسیییر ارو ار ااو حههاا دخرهف -2روا اندیشییی :پیش بین اثرهاا راار ددت
پاسخهاا دقابه اا لور -3دنطق بورن:انجام ااریاب هاا دنطق وراس .
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این توانای اوان اجرماف ،فرر اا براا دقابه دوثر با دوقعی

ها ودشییکالت رندی یااا د کند و

وا اا قارا د سارر تا را ااتباط با سایر انیانها ،جادع وفرهنگ ودحیط لور ساریااان ودشب
کررو و سییالد
وق

فم

اوان لور اا تادین کند.هم این دهااتها تمای یارییرا هیییرند و دیروان با ص یرف

وتالش آنها اا ب او دهاا دقابه اا لور افزور .بایارییرا وتمرین این دهاات ها ،دخص د

تواند بدون توج ب دیزان ردوااا دیائ  ،ار فهدو آنها برآید .با دشکالت دانند افیرری  ،اضطراب،
تنهای  ،ررددی  ،کمروی  ،لشم ،تعااض را اوابط بین فررا ،دکی

و فقدان ،د توان ار ریق

اوش هاا دقابه اا دناسب دباارو نمور (حکم پوا.)1380،
را براسییی تعاایف دخرهف دقابه کااوا ( )1987دقابه اا چنین تعریف د کند :تالش هاا فعاالن
ودن عاالن براا پاسیییا رارن ب یک دوقعی

تهدید آدیز ب دنظوا روا کررن تهدید یا کاهش ناااحر

دقابه راااا روکنش اصییه اسیی  :تمیز اوابط دعمول بین فرر-دحیط (دقابه وسیییه اا یا دییی ه
ددااان ) وکنررل هیجان هاا اسییرر
راپررالرن ب دنبع اسرر

را (تنظیم هیجان ) .دقابه دییی ه ددااان ب کودییش هاا فرر

ا الق د یررر .دقابه دی ه ددااان هم بوسیه تغیییر افرااهای ک بافث

ابقا د شک د یررند و هم ار ریق تغییر درایط دحیط ا سرر
هیجان کودییش هاا دقابه اا اسیی
و ضعی

راون ا ضای

را صوات د ییرر ودنظوا ار تنظیم

ک هدفشییان کاهش هیجان هاا ناااح

بخش براا پررارش افمال وا الفات ا س

هم دا با تحم دیزان دعین ار ا سرر

کنندو و ایجار یک
و فولکمن.)1984 ،

(الرااو

رندی د کنیم .سر ا سیدن دهه  ،اقابرها ،برلوارها وحر

ناکاد ها و نگران ها ب رندی ها فمق وغنا د بخشییید .هدف دا حذف اسیییرر
فراییرا چگونگ ا سر ارو ار آن ب دنظوا کمک ب لور ا س .ا سرر
اس

و را دا اح یا

کمرر ار حد ،فاد لموری

ل یرگ والوت برجاا د یذاار .ار سوا ریگر ،ا سرر

د کند .آنچ دا بدان نیاردندیم ،یافرن سییطب بهین و دطهوب ار اسییرر

نییییی  ،بهک

اسیی

د رط تنش ایجار

ک دا اا برد انگیزر،

ول دا اا رالور غرق نم کند .بخش ی بزای ار آنچ ک دا ادرورو رابااو فشییاا فصییب د رانیم،
حاص کاا رکرر هانس سهی اس

(سهی .)1980،

ن شان هاا ( سنداوم) ساریااا فمود ونظری ف شاا ف صب لوب وبد اا دطرح سال  .سنداوم
ساریااا فمود

بق این نظری هریک ار انیانها راسطح دعمول را برابر حوارث ک فشاا فصب

همراو رااند ارلور دقاود

ن شان د رهند.بع ض ار ا دخاص د توانندتا حد ریارا رابرابر ف شاا

فصییب برر باا دییند.حال آنک یروو ریگر فاقد این تحم وبرربااا د بادییند حال آنک یروو ریگر
فاقد این تحم و برربااا د با دند.ول را هر حال هریک ار افرارب شر راااا دررا ه یرند ک ار آن
ب بعدفشاا فصب  ،دروع ب اثر یذااا بر آنها د کند .سطب واحدا ار اسرر

ک براا هم انیان

ها بهین بادیید ،وجور نداار .هریک ار دا دخهوقات دنحصییر ب فرر با نیارهاا ویژو هیییریم.بنابراین،
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آنچ براا یک دخص ناااح
اوا نااا ح

کنندو ا س

،چ ب یا براا ریگرا دارا آفرین با دد.حر وقر دا

کن ندو بورن او یدار هاا لاص توافق راایم،احر ماال را واکنش هاا فیزیولوژا و

اوانشنالر ب آن حارث باهم ت اوت راایم (سهراب وفهوا.)1389،
پژوهشییگران دعرقدند ک احرماال اوش هاا ترکیب را ددیری
کاهش سطب ا سرر

دوثر تر لواهدبور (ون انن .)2005 ،دو سوا ( .)1390را پژوه ش ن شان رار

ددال ه ا لرن بر ددیر ی

دول

هاا دییی نالر وفیزیولوژیک اسیییرر

اسییی .فخیم ()1383ب فنوان کرر را اابط با ددیری
وارش،اسییر ارو ار تعطیالت ،ددیری
هاا افرااا براا ح اظ

اسیییرر

رارانشیییجو یان دوثر

اقدادات ار قبی تغذی صیییحیب و

ردان ،دعردل بورن ،آدورش تمدر افصییاب وتغییر فکس العم

را برابر اسیییررسیییهاا دخرهف دطرح دیییدو اند .نرایج پژوهش هوایچ

( )2010نشییان رار ک آدورش ددیری
( )2009ثاب

اسییرر

تاثیر هم افزای رادییر ورا

کرر ک ددیری

اسرر

اسییرر

بر اسییرر

اراا دییدو دوثر اسیی  .دطالعات ایز

نقش فمدو اا بر ساریااا فا

و اجرماف وکی ی

افرار راار .باتوج ب دواار فوق ونیز نقش ویژو وتاثیریذاا رنان را جادع و جهان ادرور،اهمی
ب سالد

اوان وج یم آنها و نیز دنال

بحران ددو اند ویا را آ سران

رندی
رارن

د یائ و د شکالت رنان ک را رندی د شرر رچاا

الق قراا یرفر اند ،ار اهمی

ویژو اا برلواراا ا س  .لذا برا سا

ضروات ایجار ددو را ردین لانوارو،پژوهش حا ضر ب دنظوا برا س اثر بخ ش دداله چند وجه
لرن بر دیزان اسییرر

اراا دییدو و سییاریااا فا

اواژانس اجرماف د بادیید و ادید اسیی
اسرر

اراا

ددو و ساریااا فا

با رح ایزا دطالعات بعدا را جه

رنان را دییرف الق دراجع کنندو ب درکز

را صییوات اثر بخشیی دداله چند وجه لرن بر دیزان
رنان،ضروات توج ب این رح آدورد دطرح دور تا بروان

کاااتر نمورن این اوش ب ااتقا بهزییر و بهبور دیائ کمک

نمور.
روش
پژوهش حاضییر ار نوع تحقیقات نیم آردایش ی با رح رو یروه  ،پیش آردون -پس آردون با یروو
کنررل بور .جادع آدااا پژوهش کهی رنان را دیییرف الق و دراجع کنندو ب اواژانس اجرماف
بهزییر کشوا را تابیران ( )1396بورند .اسران هاا جادع آدااا داد تهران ،البرر ،دهرسران هاا
ا سران تهران ،قم ،قزوین ،درکزا ،دارنداان ،ا ص هان ،سمنان و همدان بور .براا نمون ییرا ار اوش
نمون ییرا ت صارف لو د اا را یروو ها ا سر ارو دد .نمون آدااا پژوهش داد  300ن ر ار رنان
را درف الق ک ب اواژانس اجرماف بهزییر ار تاایا دراجع کررند د بادد ک ب

وا تصارف
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را هر اسیییران  15ن ر ار آن ها را یروو آردایش و  15ن ر را یروو کنررل قراا یرفرند .براا یررآواا
ا الفات ار ابزااهاا ریر اسر ارو ددو اس .
دقیا

اراا

اسرر

ددو را سال  1983توسط کوهن و همکااان تهی ددو اس  .پرسشناد دذکوا

یک ابزاا  14سوال ا س

ک براا سنجش ا سرر

اور و افکاا و احیاسات رابااو حوارث اسرر

فمود اراا

ددو را یک داو یذ در ب کاا د

را ،کنررل ،غهب  ،کناا آددن با فشاا اوان و اسرر

هاا تجرب دییدو اا دوار سیینجش قراا د رهد و همچنین این دقیا  ،فواد لطررا را الرالالت
افرااا اا براس کررو و فرآیند اوابط تنش را اا نشان د رهد .دقیا
دقیا
دشب

اا د سییینجد :الف) لررو دقیا
(  .)5،6،7،8،9،10،13این دقیا

فرر ا سرر

اراا دن

ک بر اسیییا

اراا

هاا دوجور را رندی

( کوهن ،کاداا و دریه یرین .)1983 ،داد 14

ک هر کدام ار این سواالت راااا  5یزین ا س

( )0،1،2،3،4و نیم ریگر ب صییوات دعکو
اسییی

( )1،2،3،4،11،12،14ب) لررو دقیا

براا اندارو ییرا راج اا ک دوقعی

را ااریاب د دور ا سر ارو ددو ا س

سوال ا س

اسرر

اراا

ددو رو لررو

ک نیم ار آن ها ب صوات د یرقیم

( )0 ،1 ،2 ،3 ،4نمرو یذااا د دییور .ب این دییک

یف  5راج لیکرت ب هریز= ،0تقری با هریز= ،1یاه اوقات= ،2اغ هب

اوقات= ،3و ب ییااا ار اوقات = 4ادریار تعهق د ییرر .کمررین ادریار ک یب ددو ص ر و بی شررین
نمرو  56اس  ،نمرو باالتر نشان رهندو اسرر

اراا

ددو بیشرر اس  .پرسشناد اسرر

اراا

ددو

کوهن را ک شواهاا دخرهف کاابرر فراوان را در و ب همین لا ر ب ربانهاا یونایون ترجم و را
کشییواهاا ریارا دوار اسییر ارو قراا یرفر و هنجاا دییدو اسیی  .کوهن و همکااان ضییریب آل اا
کرونباخ براا پایای دقیا

اا را سیی یروو ار آردورن ها رو یروو رانشییجو و یک یروو نادرجانس

ریگر بین  0/84تا  0/86یزااش کررند .اابط بین این دقیا

و دال

هاا افرباا دوار تاثیر جنس و

سیین قراا نم ییرر(کوهن و همکااان .)1983 ،صییالح فدوا ( )1373ضییریب آل اا کرونباخ براا
پایای این آردون اا  0/75یزااش کررو اسی

و سییدهوند و همکااان ( )1385ضییریب آل اا کرونباخ

براا پایای این آردون اا  0/80ذکر کررو اند.
دقیا

سنجش ساریااا فا

ب را سال  1961تو سط «ب » اوان شنا

سییات .وا را ردین سییاریااا رو پرسییشییناد ااائ کررو اسیی
ران شجویان ا س

آدریکای تدوین یرریدو

ک یک دربوط ب رانش آدوران و

و ریگرا براا بزای یاالن ا س  « .ب » را ردین ساریااا تالش هاا ی یرررو اا

انجام رار و ار جمه افرار سردناس اس

ک را این اابط کااهاا تحقیق ریارا اا ب انجام اساندو

و دقاالت درعدرا اا ب ا در تحریر را آوارو ا س  .فرم ساریااا بزای یال پنج سطب اندارو ییرا
جدایان ساریااا دخص و اجرماف اا را بر د ییرر ک فبااتند ار :ساریااا را لان  ،ساریااا
سالدر  ،ساریااا اجرماف  ،ساریااا فا

و ساریااا دغه  .ک این دطالع  ،فقط ار سواالت
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دربوط ب ساریااا فا
دوفقی

ک دیزان کنررل ک فرر بر فوا ف لور را در و دکیبای را برابر فدم

و کادیاب  .افرارا با نمرات باال ار نظر فا

ار ثبات فا

ب ثبات ن شان د رهند و ا دخاص با نمرو کم

برلواراارند ،ا سر ارو ددو ا س  .را این پر س شناد هر سوال با انرخاب یک ار س

یزین به  ،لیر یا نم رانم ،پا سا رارو د

دور .نمرو یذااا هر سوال بق جدول کهید پر س شناد

صوات د ییرر .را این آردون ،تنها پا سا به یا لیر ،ادریار رایاف

د کند (پا سا به = 0و پا سا

لیر=  )1ددت ردان نمرو یذااا پنج رقیق را نظر یرفر ددو ا س  .نمرو ساریااا ،برابر با دجموع
ک ار تمام سوالها ب رس

ادریارهای اس

د آید .را این پرسشناد  ،سواالت  9تا  33به و سواالت

 1تا  8لیر ه یرند .پر س شناد ساریااا فا

« ب » را نریج تالش هاا درخ ص صین د شاواو یا

بزاییاالن دبن بر انرخاب یروههای ار افرار ب رس

آددو اس

ک را دحدورو بییاا لوب و بییاا

ضعیف ساریااا را در اند و همچنین تعیین حدورا ک پر س شناد د تواند بین آن ها تمایز ایجار
و را سال 1373

کند .این پرسشناد را سال  1365توسط لانم سیمون را ایران هنجاایاب ددو اس

توسیییط رکرر رالوا ار  160سیییوال ب  45سیییوال تقهی یافر و براا جانباران اجرا دییید .هنجاایاب
سیییاریااا فا

را درران راااا دیانگین  7/70و با انحراف دعیاا  5/46و را رنان دیانگین  11و

انحراف دعیاا  7/16یزااش ددو ا س  .را این دطالع  ،پایای پر س شناد ا سرر
پایای پرسشناد ساریااا فا

 0/81ب رس

ددو  0/79و

اراا

آددو اس .

پروتک برناد افرااا رادان لرن (باالو ،ااپ و انیز  :)2001درح این پروتک ب صوات جدول  1بورو اس .
جدول  .1پروتک برناد افرااا رادان لرن (باالو ،ااپ و انیز )2001

جلسه

رئوس مطالب

اول

اویکرر کنررل اسرر  ،و سبک رندی  -دعرف برناد  ،ااائ توضیحات را ردین تغییر سبک رندی  ،تصویرسارا
ذهن  ،اهمی

دوم

لورپای و ثب

آن

اصهها را برابر تکنیکها را سییرمهاا پاسخده و اهمی

فعالی

بدن  -یافرن الگو ،دنبع و اصول اسرر  ،نشان

هاا بااراسرر  ،تعیین اهداف دنطق  ،دروا و تکهیف لانگ چرل پاسا ب اسرر  ،اهمی
فعابی
سوم

بدن و ثب

چهارم

ششم

ردان،الگوا ABC،نگردها ،و نقش اوابط اجرماف  -لوریوی ها ،ب چالش کشیدن افکاا

آوا ،نقش احیاسات و دنشأ آن،توضیحات را ردین ت کر دنطق

جرأت وارا و اهمی
اسرر

پنجم

آن

تنش ررای و ددیری
دخرب واسرر

فعالی

بدن  ،اجراا

 ،نقشحمای

تغذی  -دروا کاابرگ ها ،توضیحات رابااو جرات وارا ،اهمی

تغذی دناسب  ،ددیری

لانوارو و کمک هب
و غذالوارن ،غهب بر اویدارهاا دن

 ،اجرناب ارلورانرقاریرا ،پاراش ب لور ،پیروا

تصویرسارا ذهن  ،اسرر

ار اژیمغذای دناسب ،توضیحات را ردین لشم ،ااریاب فعالی

بدن نظیر پیارو اوا و  ، ...درواو ح دشکالت

آردون واقعی

و نرربان رو رف ،رام هاا نگرد و ح دیأل  -دعرف آردون ،واقعی

تنش رراییار ریق فرالوان  ،باواهاا درتبط با ناکاد واسرر

 ،ح دیأل

سالرن یک نرربان رو رف ،

اثربخشی مداخله چندوجهی لرن برمیزان استرس ادراک شده ...

رنجیرو هاا افرااا و اهمی

هفتم

ب فنوان یک رنجیرو ،دکیرنزنجیرو  ،دروا رنجیرو افرااا بیمااان،

نقشها  -اسرر

تعیین نقشها و اهداف
تقوی

هشتم

لور را برابر دحیطیاسرر

را -اویدارهاا چالش انگیز رندی ،پیشگیرا ار فور و کنررل ،دروا و جمع

بندا برناد
تجزی و تحهی رارو ها ار آردونهاا تحهی کوواایانس چنددرغیرو دانکوا و تحهی کوواایانس تکدرغیرو آنکوا اسییر ارو
ددو اس .
یافتهها
اراا

فر ضی ا صه پژوهش :دداله چند وجه لرن بر دیزان ا سرر

رنان را درف الق

ددو و ساریااا فا

دوثر اس .
جدول  :2نریج آردون همیان داتریس کوواایانسها (ام باکس)
Box's

F

df1

df2

سطح معناداری

2.138

.369

9

100

.108

همانطوا ک را جدول  2د شاهدو د یررر ،سطب دعنارااا آردون ام باکس برابر با  2/138د با دد .ار آنجای ک این
دقداا ،بزایرر ار سییطب دعنارااا ( )0/01دوار نیار براا ار فرض صیی ر د بادیید ،فرض صیی ر دا دبن بر همیییان
داتریس کوواایانسها دوار تایید قراا د ییرر .بدین ترتیب د رو ض هم یان داتریس کوواایانسها ،ب فنوان یک ار
د روضات آردون تحهی کوواایانس چند درغیرا برقراا د بادد.
جدول  :3نرایج آردون تحهی کوواایانس چنددرغیرو دانکوا براا فرضی اصه پژوهش

آزمون

مقدار

 dfفرضیه

 dfخطا

F

سطح معناداری P

آزمون اثر پیالیی

.853

2

295

858

.000

آزمون المبدای ویلکز

.147

2

295

858

.000

آزمون اثر هتلینگ

5.818

2

295

858

.000

آزمون بزرگترین ریشه روی

5.818

2

295

858

.000

همانطوا ک را جدول  3دشیییاهدو د یررر ،سیییطب دعن رااا هر چهاا آدااو چند درغیرا دربو

یعن اثر پیالی ،

الدبداا ویهکز ،اثر هرهینگ و بزایررین ای ش اوا ،برابر با  0/01ا س

( .)p<0/01بدین ترتیب فرض ص ر آدااا ار

اراا

رنان را درف الق

و د شخص د یررر ک دداله چند وجه لرن بردیزان ا سرر
دوثر اس .

ددو و ساریااا فا
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جدول  :4نرایج ت کیک تحهی کوواایانس چنددرغیرو نمرو ک اسرر
مجموع

میانگین

Df

مجذورات

مجذورات

اراا ددو و ساریااا فا
آماره F

سطح
معناداری

اندازه اثر

استرس ادراک شده

40461.547

3

13487

72.081

.000

.416

سازگاری عاطفی

3781.293

3

1260.431

8.547

.000

.370

همانطوا ک را جدول  4دشیییاهدو د یررر ،نرایج آردون اثرات بین آردورن براا دقاییییی اسیییرر
ساریااا فا

اراا دیییدو و

رنان را درف الق را یرووهاا آردایش و کنررل را درحه پس آردون ن شان رارو ددو ا س  .با

توج ب نرایج ااائ ددو دقداا  Fبدس

آددو براا اسرر

اراا

ددو برابر با  72/081بورو و براا ساریااا فا

برابر با  8/574بورو ک را سطب  0/01دعن راا د با دد .بنابراین فرض ص ر ار و فرض پژوهش دوار تایید قراا د
ییرر .بر همین ا سا
فا

چنین نریج یرفر د دور ک دداله چند وجه لرن بر دیزان ا سرر

رنان را دییرف الق دوثر اسی ؛ بطوایک دوجب کاهش اسییرر

افزایش ساریااا فا

ددو و ساریااا

اراا

اراا دییدو (ب دیزان  41/6راصیید اثر) و

را رنان را درف الق (ب دیزان  37راصد اثر) ددو اس .

فرضیه فرعی  1پژوهش :مداخله چندوجهی لرن بر میزان استرس ادراک شده زنان در شرف طالق موثر است.
جدول  :5نرایج تحهی کواایانس را نمرات پیش و پس آردون اسرر

مولفه

منبع

مجموع

تغییرات

مجذورات

df

میانگین
مجذورات

اراا ددو

آماره f

سطح
معناداری

اندازه اثر

پیشآزمون

1345.089

1

1345.089

102.743

.000

.585

اثر گروه

487.287

1

487.287

37.221

.000

.338

خطا

955.699

73

13.092

-

-

-

کل

3328.000

75

-

-

-

-

پیشآزمون

1308.134

1

1308.134

126.349

.000

.634

اثر گروه

477.350

1

477.350

46.106

.000

.387

خطا

755.796

73

10.353

-

-

-

کل

2942.000

75

-

-

-

-

پیشآزمون

5466.549

1

5466.549

126.923

.000

.635

استرس ادراک

اثر گروه

2044.492

1

2044.492

47.469

.000

.394

شده (کلی)

خطا

3144.095

73

43.070

-

-

-

کل

12372.00

75

-

-

-

-

ادراک منفی

ادراک مثبت

همانطوا ک را جدول  5دشییاهدو د یررر ،نرایج آردون تحهی کوواایانس براا دقایییی نمرات دول هاا اسییرر
اراا

ددو را رو یروو آردایش و کنررل را پس آردون ،نشان د رهد ک یروو آردایش پس ار دداله چندوجه لرن

ت اوت دعن رااا را نمرات اسییرر

اراا دییدو را دقایییی با یروو کنررل کیییب کررند (اراا دن

 P>0/01و

اثربخشی مداخله چندوجهی لرن برمیزان استرس ادراک شده ...

F=37/221؛ اراا دشب

 P>0/01و  F=46/106و اسیییرر

دداله چندوجه لرن بر دیزان اسییرر
چندوجه لرن بر اراا دن

اراا دیییدو (که )  P>0/01و  .)F=47/469بنابراین

اراا دییدو رنان را دییرف الق دوثر اسیی ؛ بطوایک دیزان اثر دداله

 33/8راصد ،بر اراا دشب

اراا

 38/7راصد و بر اسرر

ددو (که )  39/4راصد

اس .
فرضیه فرعی 2پژوهش :مداخله چند وجهی لرن بر میزان سازگاری عاطفی زنان در شرف طالق موثر است.
جدول  :6نرایج تحهی کواایانس را نمرات پیش و پس آردون ساریااا فا

مولفه

منبع

مجموع

تغییرات

مجذورات

df

میانگین

آماره f

مجذورات

سطح
معناداری

اندازه اثر

پیشآزمون

9466.910

1

9466.910

100.648

.000

.580

اثر گروه

344.62

1

344.62

39.107

.005

.311

خطا

6866.363

73

94.060

-

-

-

کل

31203.00

75

-

-

-

-

سازگاری عاطفی

همانطوا ک را جدول  6دشاهدو د یررر ،نرایج آردون تحهی کوواایانس براا دقایی نمرات دول

ساریااا فا

را رو یروو آردایش و کنررل را پس آردون ،نشیییان د رهد ک یروو آردایش پس ار دداله چندوجه لرن ت اوت
را دقاییییی با یروو کنررل کییییب کررند ( P>0/01و  .)F=39/107بنابراین

دعن رااا را نمرات سیییاریااا فا

دداله چندوجه لرن بر دیزان سیییاریااا فا
چندوجه لرن بر ساریااا فا

رنان را دیییرف الق دوثر اسییی ؛ بطوایک دیزان اثر ددال ه

 31/1راصد اس .

بحث و نتیجهگیری
نرایج ب ر س

آددو ار تحهی فر ضی ا صه پژوهش ار ریق آردون تحهی کوواایانس چنددرغیرو ()MANCOVA

نشان رار ک دداله چند وجه لرن بر دیزان اسرر
بطوایک دوجب کاهش ا سرر

اراا

اراا

ددو و ساریااا فا

رنان را درف الق دوثر اس ؛

ددو (ب دیزان  41/6را صد اثر) و افزایش ساریااا فا

را رنان را درف

الق (ب دیزان  37راصد اثر) ددو اس  .این نریج با تحقیقات بخشایش ( ،)1394فه پوا ( ،)1394دوسوا (،)1393
اکبرا ( ،)1392ناهیدپوا ( ،)1382آنادونز ( ،)2007پیدهر ،کاتالو و دواا ( )2000همیییو اسیی  .د توان اینگون تبیین
کرر ک با اسرنار ب الگوا تبارل ک بیان د کند ک اسرر
کنندو) ب هم د لوار ،الق نیز دقول اا اسیی
ا سرر

اا را افرار ایجار د نماید و سندی

آنها اویدارهاا ا سرر

ردان اخ د رهد ک تعارل بین لواسر ها و دنابع (تادین

ک دیییوع بیش ار اندارو آن ب ویژو را جادع ایران  ،دوجبات برور

این ادر اا د توان بر ا سا

ریدیاو هولمز و اائ 1نیز ارائ نمور؛ چرا ک

راا رندی اا اویدارهاا برج یر و ب سابق اا ران یر اند ک فرر با آنها او ب او د دور و

دوجب ریریون دهم را رندی او د

دوند .برل ار این اویدارها آ دکااا ا سرر

را ه یرند ،دانند الق ک 73

نمرو اا اقم د رند و سیییاریااا فرر اا رچاا الرالل د نماید .دداله چندوجه لرن ب فنوان جدیدترین برناد را
ردین ددیری

ا سرر

ک رابرییرندو دؤل هاا سبک ،وارش ،نگرش ها ،ااتباط و تغذی د با دد ،او د دوثر را

Holms & Rae

1
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جه

بهبور دیزان اسییرر

رنان را دییرف الق اسیی

اراا دییدو و سییاریااا فا

ک افرارا همچون

لیونگ1

( )2011و کوناار( )2007(2ب نق ار فه پوا )1394 ،و همچنین یوپرا )2006(3نیز را دطالعات لور ب درناسیییب
برور افرااهاا سالم ار سوا افرار و رادرن سبک رندی بهرر ،تاکید رادر اند و ار دهمررین

بورن این اوش را جه
فه بهبورا افرار را جه

رادرن اوان سالم و ساریااا درناسب با درایط اا ب تالشهاا لور فرر با بهروییرا ار

اوش دداله چندوجه لرن نییییب
اسرر

اراا ددو و ساریااا فا

نرایج ب رسییی

رنان را درف الق دنطق د بادد.

آددو ار تحهی فرضیییی فرف اول پژوهش ار ریق آردون تحهی کوواایانس نشیییان رار ک دداله

چندوجه لرن بر دیزان اسرر
بر اراا دن

رارواند و بنابراین د توان ی

تاثیر دعن راا دداله چندوجه لرن بر دیزان

اراا ددو رنان را درف الق دوثر اس ؛ بطوایک دیزان اثر دداله چندوجه لرن

 33/8راصد ،بر اراا دشب

 38/7راصد و بر اسرر

اراا

ددو (که )  39/4راصد اس  .این نریج

با تحقیقات بخ شایش ( ،)1394دو سوا ( ،)1393اکبرا ( )1392هم یو ا س  .د توان اینگون تبیین کرر ک ا سرر
یک بخش فارا ار رندی اوران ا س

ک ایر ب لوب ارااو دور د تواند ب فرر کمک کند تا ب یون بهررا فم

نماید ادا ایر ب اوشها و دیییووهاا ناراسیی

ارااو دییور و یا دوار غ ه

قراا ییرر ،کشییندو لواهد بور .دداله

چندوجه لرن ،با ااائ ااهبررهاا دقابه اا دوثر ،اودییهاا کااآددا براا دواجه با اسییرر

را افرار و ب ویژو را

رنان را درف الق ک دد نظر دطالع حا ضر بورو ا س  ،ب وجور لواهد آوار و سبب د دور تا فرر ،ب دیوواا
دنطق  ،ددیری

اسرر

رادر بادد و فشااهاا کمررا اا را رندی احیا

نماید .همچنین را تبیین یافر ب رس

آددو د توان ب الگوا فیشییر و ولز4اسییرنار نمور ک بر این فقیدو هیییرند ک افرار راااا اسییرر  ،را دوقعی هاا
دخرهف ،براا سییرکوب نمورن احیییاسییات و افکاا دن

لور و اهای یافرن ار دوقعی هاا اسییرر را ،ار اودییهاا

ناکااآدد بهرو د ییرند ،ادا با آدورش و آیاه بخشیییدن ب آنها را اسییر ارو ار اوشهاا راس ی  ،د توان ب اصییالح
افرااهاا آنها را دواجه با دشیییکالت و دواقع اسیییرر را ادیدواا بور (نق ار لدااحم و پ  .)20105،پس د توان
ی

تاثیر دعن راا دداله چندوجه لرن بر دیزان اسرر

نرایج ب رسییی

اراا ددو رنان را درف الق دنطق د بادد.

آددو ار تحهی فرضیییی فرف روم پژوهش ار ریق آردون تحهی کوواایانس نشیییان رار ک دداله

چندوجه لرن بر دیزان ساریااا فا
بر سییاریااا فا

رنان را درف الق دوثر ا س ؛ بطوایک دیزان اثر دداله چندوجه لرن

 31/1راصیید اسیی  .این نریج با تحقیقات فه پوا ( ،)1394ناهیدپوا ( ،)1382آنادونز (،)2007

پیدهر ،کاتالو و دواا ( )2000همیییو اسیی  .سییاریااا فا
افرااها ،افکاا و احیاسات ک براا ادد لوب الرم اس

فباات اسیی

و دوجب د دور ک اوش هاا ساریااا دوار نیار براا

تعمیرات دحیط برور کند (اسییرگان .)1389 ،بق نرایج ب رسیی
دیزان ساریااا فا

رنان را درف الق دوثر ا س

ی ر فهبرگ ( )2014ک دعرقد اسییی

آددو ار دطالع حاضییر ،دداله چندوجه لرن بر

و را تبیین این یافر د توان اینگون بیان کرر ک با ا سرنار ب

فنون همچون آردون واقعی

چندوجه لرن بدان پررالر د دور ،د تواند ب کاهش باواهاا دن
قاب کنررل ه یرند ،دنره دور .پس د توان ی

ار پیشییرف

را اراا لور و ریگران،

و ار کررن دحرواا نگران ک را برناد دداله
و را این دیال ک نگران و ساریااا واقعا

تاثیر دعن راا دداله چندوجه لرن بر دیزان ساریااا فا

را
1

Lionard
Konard
3
Gupta
4
Fisher & Wels
5
Khodarahimi & Pole
2
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دییرف الق دنطق د بادیید و دداله چندوجه لرن ب فنوان ااهبررا جه
لور رادر و دکیبای را برابر فدم دوفقی

کنررل افکاا و کنررل فرر بر فوا ف

و کادیاب اا افزایش رهد.

این پژوهش ب نریج دنا سب براا اثربخ ش دداله چندوجه لرن بر دیزان ا سرر
رنان را درف الق رس
و ساریااا فا

یاف ؛ نرایج ب رس

اراا

ددو و ساریااا فا

آددو نشان رار ک دداله چندوجه لرن بر دیزان اسرر

اراا ددو

رنان را درف الق تاثیر را در ا س  .پس د توان ار اوش دداله چندوجه لرن براا بهبور

بخ شیدن ب دیزان ا سرر

اراا

ددو و همچنین دیزان ساریااا فا

ا سر ارو کرر و بر این ا سا  ،ب د شاواان و

اوان رادانگران پیشیینهار د دییور تا ار اوش دداله چندوجه لرن ،ب فنوان ااهکااا دوثر و د ید را جه
دیزان ا سرر

اراا

ددو و نیز ،افزایش ساریااا فا

کاهش

را دراکز د شاواو و کاایاوهاا آدور د ک براا رنان را

درف الق تداا ریدو د دور ،ا سر ارو نمایند .با توج ب اینک نمون هاا دوار دطالع را پژوهش حا ضر اا رنان
را درف الق ت شکی رارند ،پی شنهار د دور دو ضوع پژوهش بر اوا رنان و درران را درف الق با هم نیز انجام
دور تا نرایج هر رو پژوهش با یکدیگر قاب دقایی بادد .پیشنهار د دور اثربخش اوش ریگرا همزدان با دداله
چندوجه لرن بر اوا درغیرهاا اسرر

اراا ددو و ساریااا فا

ب صوات دقایی اا براس یررر.
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The Effectiveness of Multivariate Intervention on Perceived
Stress and Emotional Adaptation of Women on Divorce
Referring to Social Emergency
Parinaz Banisi1

Abstract
Purpose: The purpose of this study was to determine the effect of Lerner multifaceted
intervention on perceived stress and emotional adjustment of women in the vicinity of
divorce referring to social emergency.
Methodology: The purpose of this study was applied, semi-experimental, pre-test and
post-test. The statistical population of the study included 300 divorced women who
referred to the Social Welfare Emergency of the country. Cluster sampling was used to
select the sample. Data were collected using Cohen's (1983) Perceived Stress
Questionnaire on 5-point scale and reliability coefficient of 0.79, Bell's Emotional
Adaptation Questionnaire (1961) on 3-point scale, and reliability coefficient of 0.81, and
holding Lerner course during 8 One and a half sessions were held for the experimental
group. Data were analyzed using MANCOVA multivariate analysis of covariance and
ANCOVA univariate analysis of covariance.
Findings: The results showed that Lerner polyhedral intervention was effective on
perceived stress and emotional adjustment of women in divorce, thus reducing perceived
stress (41.6% effect) and increasing emotional adjustment in women. Divorce (37%
effect).
Conclusion: Lerner multivariate intervention is effective on perceived stress and
emotional adjustment of women in divorce.
Keywords: Lorne Multidimensional Intervention, Perceived Stress, Emotional
Adaptation, Women, Divorce.
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