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اثربخشي مشاوره گروهي مبتني بر معنويت بر خودمختاري و تسلط بر محيط 

 از طالق والدين پسدختران 
 

 :گانسندينو

 3، مینو خانبابایی2، مینا خانبابایی1*آراء مریم صف

 

 چكيده

لط بر محیط دختررا   هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر معنویت برافزایش خودمختاری و تس :زمينه و هدف

 . از طالق والدین بود پس

ها از  برای گردآوری داده. بود شاهدآزمو  با گروه  آزمو  ر پس  وع آزمایشی و طرح مورد استفاده طرح پیشاز ن تحقیق حاضر: روش بررسی

های ورود بره آزمرایش   دارای مالکاز طالق والدینشا  که  پسنفر از دخترا   22تعداد . پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف استفاده شد

طور تصادفی  به شاهدنفر دیگر در گروه  12نفر در گروه آزمایش و  12ها، تعداد  بودند، به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند و از بین آ 

جلسرات،  صرورت گروهری در    گروه آزمایش در طی هشت جلسه، هر جلسه به مردت دو سرا ت بره    کنندگا  شرکتسپس . جایگزین شدند

ها با اسرتفاده از آزمرو  تحلیرو کوواریرانس     داده. ها گرفته شداز اتمام جلسات درمانی، پس آزمو  از نمونه پس. مداخالت را دریافت کردند

 .وتحلیو شدند تجزیه

از طالق والدین  سپهای حاصو نشا  دادند که مشاوره گروهی مبتنی بر معنویت بر خودمختاری و تسلط بر محیط دخترا  یافته: هايافته

 (. p > 20/2)تأثیر معناداری داشته است 

از طرالق   پرس تواند در افرزایش خودمختراری و تسرلط برر محریط دختررا         نتایج این پژوهش نشا  داد معنویت درمانی می: گيری نتيجه

 .والدینشا  به  نوا  درما  اصلی یا کمکی به کار گرفته شود
 

 .تاری، تسلط، طالقمعنویت، خودمخ ،مشاوره: واژهديکل
 

 مقدمه
های حیات انسانی اسرت کره نره تنهرا     ترین پدیدهطالق از مهم

. ریرزد  تعادل روانی دو انسا ، بلکه تعادل روانی فرزندا  را به هم می

گراارد   گونه مستقیم روی فرزندا  تأثیر می نخستین آسیب طالق به

ا  طرالق،  ترین قربانیا  بحرر  ترین و اصلی ضعیففرزندا  و در واقع 

های اقتصادی، در بسیاری از موارد مشکو والدینطالق  (.1)هستند 

شرود   با ر  مری   چنرین تیییراتری  . اجتما ی و روانی به همراه دارد

کودکا  احساس خشم، گناه، ناراحتی، ترس و مشکالت انطبراقی را  

در این شرایط، دور از انتظار نیست که کودکا  هم (. 2)تجربه کنند

گیری از روند زندگی  ادی  برای تحمو شرایط، به کنارهمثو والدین، 

 (. 3)روی بیاورند

دهد حوادث نرامطلوب   میشواهد پژوهشی وجود دارد که نشا  

زندگی قادرند بهزیسرتی روانشرناختی را مخترو کننرد و بره ایجراد       

بهزیسرتی روانری فرزنردانی کره     (. 4)مشکالت روانری منجرر شروند   

قبیو طالق یرا ازدوا  مجردد را طری    ز های انتقالی اوالدینشا  دوره

 مهمدر این میا  دو مؤلفه  . تر از فرزندا   ادی است کنند، پایین می
 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .، تهرا ، ایرا (س)پژوهشکده زنا ، دانشگاه الزهرا ،استادیار روانشناسی .1

 .دانشگاه  لوم و تحقیقات، قزوین، ایرا  کارشناسی ارشد روانشناسی، .2

 .کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه  لوم و تحقیقات، قزوین، ایرا  .3

آراء، گروه روانشناسی، پژوهشکده زنرا ، دانشرگاه    مریم صف :نويسنده مسئول* 

 . الزهرا، تهرا ، ایرا 

 m.safara@alzahra.ac.ir :آدرس پست الكترونيک
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خودمختراری  . مختاری و تسلط بر محیط استبهزیستی روانی، خود

، توانایی تنظیم مقاومت در برابر فشارهای اجتما یتوانایی به معنای 

( 0)اسرت  وسیله معیارهرای شخصری   هرفتار از درو  و ارزیابی خود ب

رسروم پایرفتره شرده در جامعره باشرد        حتی اگر برخالف  قاید و

شدیافته و خودشرکوفا،  رکامو طور به نوا  یک انسا   درواقع فرد به

  (.6)باشد می رها از هرگونه قرارداد اجتما ی و سنن

 برر  زیرادی  حد تا بتواند باید کسی هر یعنیتسلط بر محیط نیز 

 در کرار  ایرن  و باشد داشته احاطه و تسلط اطرافش محیط و زندگی

 نیازهرای  و خصوصریات  مطرابق  را محریطش  فررد  که است  آ گرو

 هرر  مطلروب  خرانوادگی محیط  حفظ برایو  دهد شکو خود فردی

 (.7)است احتیا  او خالقه نیروی به همواره شخصی،

زای بسرریار قرروی اسررت کرره بهزیسررتی   طررالق  امررو اسررترس

این امرر مشرکالت    .دهد روانشناختی فرزندا  را به شدت کاهش می

 بررای  معنویرت درمرانی  (. 8)شود  سازگاری را در فرزندا  موجب می

 زا اسرترس  رویردادهای  و مشرکالت  برا  افرراد  آمرد   کنرار  بره  کمک

 یهرا  حمایرت  و ای مقابلره  یها مهارت افزایشو با است  کننده کمک

 پیشررگیری و درمرا   در زنردگی  در هردف  و معنرا  ایجراد  و  راطفی 

معنویرت برا داد     .(1)دباشر  مری  مؤثر روانی یها از بیماری بسیاری

، بینش  میرق بره فررد، وی را در برابرر رویردادها، حروادث زنردگی       

سازد تا  درواقع فرد را قادر می. کند و مشکالت آ  بیمه می ها سختی

ی هرا  حرو  ی زنردگی مقابلره کررده و راه   هرا  با صبر و تفکر با استرس

معنویرت درمرانی با ر      (.9)منطقی و انسانی برای مشرکالت بیابرد  

کرارگیری   شود که مشکالت ارزشی و وجودی حو شرده و برا بره    می

چوبی ایمن، غنری، وسریع و برا    ردر چاصحیح اصول معنوی، زندگی 

  (.12)معنا قرار گیرد

توانرد با ر     ت مری یر ها نشا  دادند که مرداخالت معنو پژوهش

های بهزیستی از جمله تسلط بر محیط و خودمختاری افزایش مؤلفه

نشا  داد که  (1394)سلیمانی شجا ی و مطالعه نوا  مثال  شود به

محیطی، رشد شخصی،  آموزش هوش معنوی بر خودمختاری، تسلط

آمروزا   ارتباط مثبت، هدفمندی در زندگی و پرایرش خرود دانرش   

پژوهش  (.11)مؤثر است« ره»خمینیتحت پوشش کمیته امداد امام

 درمرانی  معنویرت  کره  داد نشرا  ( 1397) ییمجتبا و  زیزمحمدی

 شخصرری رشررد برررای اقرردام و روانشررناختی بهزیسررتی بررر گروهرری

 نشا  داد( 1390)فتحی و امرانیمطالعه  (.12)دارد ثیرأت دانشجویا 

که دین و معنویت در سطح فردی، خشنودی و رضایت از زندگی را 

نشرا  داد  ( 2212)و همکرارا   1یرانکر مطالعره   .(13)به دنبرال دارد 

نوجوانانی که گرایش معنروی و مراهبی برایتری دارنرد رفتارهرای      

ی و  رزت  دهند و از بهزیسرتی روانر   پرخطر کمتری از خود بروز می

( 2212)همکارا  و فیسچرپژوهش  .(14)نفس بیشتری برخوردارند

 مسلما  افراد در ای مقابله یها استراتژی و ماهبی هویت بین رابطه

 کنار به کمک برای که معنوی یها وابستگی که نشا  داد مسیحی و

 مرورد  در باشرند  می کننده کمک زا استرس رویدادهای با افراد آمد 

در ( 2212)گرود (.10)کنرد  مری  صردق  دو هر مانا مسل و مسیحیا 

کراهش  کرارگیری معنویرت درمرانی در     پژوهشی نشرا  داد کره بره   

 (.16)است مؤثرهای افسردگی  نشانه

های اساسی انسا  بوده و طبق از آنجایی که معنویت یکی از نیاز

های مختلرف از جملره افرزایش    های صورت گرفته در زمینهپژوهش

تی روانی افراد اثرگاار است و با توجه به اینکه سالمت روا  و بهزیس

و و یهای بیشتر در حروزه معنویرت برافرراد برا مسرا     نیاز به پژوهش

شرایط خاص وجود دارد و همچنین با توجه به اهمیت معنویرت در  

زا،  هرا و شررایط اسرترس   ویژه در بحرا  همختلف زندگی ب یها  رصه

ال صورت گرفتره اسرت   مطالعه حاضر با هدف پاسخگویی به این سؤ

 و خودمختراری تواند بر  می معنویت بر مبتنی گروهی مشاوره که آیا

 اثر بخش باشد؟ والدین طالق از پس دخترا  محیط بر تسلط

 

 روش
 - آزمرو   هرای آزمایشری برا پریش    پژوهش حاضر از نروع طررح  

پرژوهش   نیا یجامعه آمار. باشدمی شاهدآزمو  همراه با گروه  پس

ها از هم  ای هست که والدین آ ساله 16تا  12را  دخت هیشامو کل

کر  مشیول شهر مدارس  در 97-96 تحصیلی در سال جدا شدند و

نفر به صورت  22از بین تعداد کو این دانش آموزها  .تحصیو بودند

نفرر در گرروه    12هرا   نمونه در دسترس انتخاب شردند و از برین آ   

. صرادفی جرایگزین شرد   ، به طرور ت شاهدنفر در گروه  12آزمایش و 

تا  12شامو  داشتن سن  مطالعه در کنندگا  شرکت ورود معیارهای

و . سال، جدایی پدر و مادرشرا  از یکردیگر و شررکت دختررا      16

 هرا   شررکت آ  ی و های روانابتالء به بیماریشامو   خرو  معیارهای

                                                 
1. Yonker 
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 جلسات آموزشی اجرا شده برای گروه آزمايش ـ 1جدول 

 محتوا جلسات

 لاو

 آشنایی ا ضا گروه با یکدیگر 

 آشنایی با قوانین گروه -

 معنوی خود  پسبح  درباره مهارت خودآگاهی و آشنایی با  -

 ارائه تمرین مربوط به جلسه اول 

 دوم

 آموزش معنای زندگی و تعیین هدف در زندگی -

 ارائه تمرین مربوط به جلسه دوم -

 سوم
 مربوط به طالق در گروه  مسایوا ضا و بازیابی و شناسایی  مسایوصحبت در مورد  -

 چهارم

 مشترک مرتبط با طالق والدین ا ضا  مسایوشناسایی  -

 مشترک ا ضا  مسایوبازخورد و آموزش برمبنای مقابله هیجا  محور و مسأله محور در ارتباط با  -

 ارائه تکلیف مربوط به جلسه چهارم -

 پنجم

 پیگیری تکلیف ارائه شده در جلسه قبو -

 مشترک ا ضا مسایوش برمبنای مقابله هیجا  محور و مسأله محور با بازخورد و آموز -

 ارائه تکلیف مربوط به جلسه پنجم -

 ششم

 پیگیری تکلیف ارائه شده در جلسه قبو -

 مشترک ا ضا مسایوبازخورد و آموزش برمبنای توکو با  -

 ارائه تکلیف مربوط به جلسه ششم -

 هفتم

 پیگیری تکلیف ارائه شده در جلسه قبو -

 مشترک ا ضا مسایوورد و آموزش برمبنای بخشش با بازخ -

 ارائه تمرین مربوط به جلسه هفتم -

 هشتم

 مشترک ا ضا مسایوبازخورد و آموزش برمبنای ذکر با  -

 بندی جلسات و جلسه پایانی جمع -

 آزمو  اجرای پس -

 

 12سپس مداخلره معنویرت در    .های آموزشی دیگردر کالس

جلسرات دو سرا ته بررای     دو مرتبه در قالبای جلسه، هفته

برنامه مشراوره گروهری مبتنری برر     . دشگروه آزمایش برگزار 

منابع اطال راتی   و   لمی معنویت در این پژوهش طبق متو 

طراحی شد  بدین ترتیب مقایتی که بیشترین همسویی را با 

صرورت کامرو مرورد     بره  هدف برنامه پژوهش حاضر داشرتند 

بندی منابع اطال اتی جمع مطالعه و بررسی قرار گرفتند و با

هرای آمروزش   که مرتبط با هدف برنامه بود و همچنین کتاب

، مرورد تحلیرو قررار گرفتره و     (18و17)های معنروی  مهارت

در ایرن  . برنامه مشاوره گروهی مبتنی بر معنویت تدوین شد

ای صورت های مشاورهبرنامه، مشاوره گروهی طبق استاندارد

 مشرکالت  تا توانمند سازد را  مراجعا کهصورت  گرفت بدین

 وادارد ترا  به فعالیت را شود ا ضا و سعی کنند کشف را خود

 برابرر  در نیرز  و بگاارنرد  به اشرتراک  دیگرا  با را شا مسایل

و بره مطررح کررد      قررار گیرنرد   دیگررا   تجارب و مشکالت

خرود   مشکالت با انفرادی مواجهه مشکالت در جمع به جای

مداخالت معنویت که بر طبرق منرابع   و از طریق  کنند تأکید

و  سازی روشن دهی، جهت به بازخورد، ماکور شناسایی گردید

جلسات مشروح  .برای هدایت جلسات استفاده شود دهی غالب

. به اختصار بیرا  گردیرده اسرت    1مشاوره گروهی در جدول 

 یسرت یبهز اسیمقگیری بهزیستی روانشناختی از برای اندازه

این پرسشنامه (. 19)استفاده شد( 1989)  فیر یروانشناخت

. اسرت ه منظور سنجش بهزیستی روانشناختی طراحی شرد  به

 ضرررریب پایرررایی بررره روش بازآزمرررایی مقیررراس بهزیسرررتی 

                                                 
2. Ryff 
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 شاهدهای پژوهش در گروه آزمايش و  ميانگين و انحراف معيار متغيرـ  2جدول

 آزمون پيش آزمون پس

 گروه آزمایش شاهدگروه  گروه آزمایش شاهدگروه  متییرها

 (انحراف معیار)میانگین  (انحراف معیار)میانگین  (انحراف معیار)میانگین  (انحراف معیار)میانگین 

 خودمختاری (22/6)92/03 (12/0)42/03 (16/6)82/66 (72/7)72/03

 تسلط بر محیط (91/0)12/04 (46/12)92/49 (77/7)82/62 (38/12)22/02

 

هرای  خررده مقیراس  شامو و  80/2تا  81/2ریف بین روانشناختی 

، ارتبراط  87/2، رشد فردی 92/2، تسلط بر محیط76/2خودمختاری

 93/2و پرایرش خرود    92/2، زندگی هدفمند91/2مثبت با دیگرا  

هرای  منظور هنجاریرابی مقیراس   به( 1387) بیانی و همکارا  .است

 ای متشرکو از بهزیستی روانشناختی در ایرا  آ  را برر روی نمونره  

. دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزاد شرهر اجررا کردنرد    140

ضریب پایایی به روش بازآزمایی مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف 

های پایرش خود، روابرط مثبرت برا دیگررا ،     و خرده مقیاس 82/2

خودمختاری، تسلط بر محیط، زندگی هدفمند و رشرد شخصری بره    

به دست آمد کره از   78/2، 72/2، 77/2، 78/2، 77/2، 71/2تربیت 

 (.22)نظر آماری معنادار بود

 

 ها يافته
متییرر مرورد   و انحراف معیرار  دهد، میانگین نشا  می 2جدول 

آزمرو    آزمرو  و پرس   در گروه آزمایش مرحله پیشش بررسی پژوه

 تفراوت چشرمگیری   شراهد گرروه  در تفاوت چشمگیری دارند ولری  

بررسری بهترر نترایج از آزمرو      منظور  در ادامه به. شودمشاهده نمی

 .است شده تحلیو کواریانس استفاده

پس از  ،(2221/2P ،77/8=F) (3) با توجه به نتایج جدول

در  شاهدو  آزمایشآزمو ، تفاوت بین گروه تعدیو نمرات پیش

عنررادار اسررت  م 20/2آلفررای سررطح متییررر خودمخترراری در 

 درصرد  90/2 برا  بنابراین، مشاوره گروهی مبتنی برر معنویرت  

 مرؤثر از طرالق والردین    پسخودمختاری دخترا   بر اطمینا 

 آزمو  پس نمرات در واریانس تیییرات از درصد 49/2 است و

درصرد   90ین فرضریه پرژوهش برا    ابنرابر . است متییر مستقو

توا  اد را کررد مشراوره گروهری      شود و می یید میأاطمینا  ت

از طالق  پسمبتنی بر معنویت بر روابط خودمختاری دخترا  

 .است مؤثروالدین 

پس  ،(2221/2P ،77/8=F) (4) با توجه به نتایج جدول

و  آزمرایش آزمرو ، تفراوت برین گرروه     از تعدیو نمرات پیش

عنادار م 20/2آلفای سطح متییر تسلط بر محیط در در  شاهد

 90/2 برا  مشاوره گروهی مبتنی برر معنویرت   بنابراین،است  

از طرالق   پرس محریط دختررا    تسلط برر   بر اطمینا  درصد

 در واریرانس  تیییررات  از درصرد  34/2 والدین مرؤثر اسرت و  

بنرابرین فرضریه   . اسرت  متییرر مسرتقو   آزمرو   پرس  نمرات

تروا  اد را    شود و می یید میأدرصد اطمینا  ت 90پژوهش با 

کرد مشاوره گروهی مبتنی بر معنویت برر تسرلط برر محریط     

 .از طالق والدین مؤثر است پسدخترا  

 

 لفه خودمختاریؤم هشد نتايج تحليل کوواريانس تک متغيری بر روی نمرات تعديل ـ 3جدول

مجموع  راتيمنبع تغي

 مجذورات

درجه 

 آزادی

F توان آزمون اندازه اثر داری سطح معنی 

 29/2 22/2 02/2 43/2 1 07/21 آزمو  خودمختاری پیش

 97/2 49/2 221/2 79/16 1 66/843 گروه

     17 12/804 خطا

     22 22/74330 کو

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               4 / 7

http://ijhp.ir/article-1-90-fa.html


 ...اثربخشي مشاوره گروهي مبتني بر 

222 

 لفه تسلط بر محيطؤم هشد نتايج تحليل کوواريانس تک متغيری بر روی نمرات تعديلـ  4جدول

مجموع  راتيمنبع تغي

 مجذورات

 توان آزمون اندازه اثر سطح معنی داری F درجه آزادی

 76/2 32/2 21/2 22/8 1 03/480 آزمو  تسلط بر محیط پیش

 79/2 34/2 229/2 77/8 1 72/032 گروه

     17 26/1228 خطا

     22 22/60902 کو

 

 بحث
 معنویرت  برر  مبتنی گروهی مشاوره که داد نشا  حاضر پژوهش

( p < 20/2) است مؤثر والدین طالق از پس دخترا  خودمختاری، بر

 از ناشری  آزمرو   پرس  نمررات  در واریانس تیییرات از درصد 49/2 و

 نتررایج بررا یافترره ایررن .اسررت عنویررتم بررر مبتنرری گروهرری مشرراوره

 . است هماهنگ( 16)و ( 14)، (12)، (11)تحقیقات

توا  گفرت هنگرامی کره فررد  ملری را       در تبیین این یافته می

یابرد، و وقتری    آزادانه انتخاب کند نیاز به خودمختاری در او رشد می

که بر آ   مو تسلط یابد احساس شایستگی خواهدکرد و هنگرامی  

هرا   که با افراد مهرم زنردگی ارتبراط برر قررار کنرد و از حمایرت آ        

محیطری کره برا    . کنرد  برخوردار گردد، احساس تعلق در او رشد می

حمایت خود زمینه ارضای این نیازها را فراهم کند، با   لات برد  

در همرین   (.21)شود و در نتیجه تنظیم خودمختار میفرد از ا مال 

دهند که حمایت از خودمختراری و گرمری    تحقیقات نشا  میراستا 

والرردین بررا انگیررزش خودمخترراری رابطرره مثبررت و بررا اشررکال      

طرالق کره   های خانواده(. 22) غیرخودمختاری آ  رابطه منفی دارد

 (.23)شرود دیدگی روابرط برین والردین و کرودک مری      سبب آسیب

 .تواند موجب کاهش خودمختاری در این فرزندا  گردد می

  وامرو  برا  بهترر  همقابلر  بررای  افرراد  به کمک با معنوی همداخل

 ،دوسرتی  نروع  برا  معنروی  از طریرق مشرارکت   زنردگی،  زایاسترس

 فرد کمتر درگیرر  که شود می با   آرامش و بخشش گااری، سپاس

 خودآگراهی،  فرزایش ا برا و (. 24)شرود  زا اسرترس  احساسات و روابط

 سوی از اجتما ی حمایت دریافت و اطرافیا  با پیوند و ایجاد ارتباط

 بهزیسرتی  و ارتقرای  بهبود موجب اطمینا ، افزایش حس با دیگرا 

موجبات ارتقراء   و به خصوص با پرورش زمینه یزم (.20) شده افراد

همچنرین آنترینرر و   . خودمختاری را در فرندا  طرالق ایجراد کنرد   

 ی روا ها مؤلفه ارتقای با معنویت که دادند نشا  (2214) را همکا

 داشت توا  انتظار می که طوری به است، همراه شخصیتی و شناختی

 از بیشرتری  برای، میرزا    شرده ی  ادراک معنویرت  از برخوردار افراد

 از کمتررری میررزا  و هیجررانی بهزیسررتی و شررناختی روا  سررالمت

  (.26)کنند گزارش را رنجوری روا 

پژوهش حاضر همچنین نشا  داد که مشاوره گروهی مبتنی برر  

از طالق والدین مؤثر است  پسدخترا  ، تسلط بر محیطمعنویت بر 

(20/2< p). آزمرو   پرس  نمرات در واریانس تیییرات از درصد 34 و 

 نترایج  برا  یافته این. است معنویت بر مبتنی گروهی مشاوره از ناشی

  .هماهنگ است (16)، (10)، (13) ،(11)تحقیقات

 جها  داشتن شاهد تحت بهزیستی، به رسید  کلیدهای از یکی

 و زنردگی  برر  زیادی حد تا بتواند باید کسی هر یعنی. است پیرامو 

 ایرن  گررو  در کرار  این و باشد داشته احاطه و تسلط اطرافش محیط

 خرود  فرردی  نیازهای و خصوصیات مطابق را محیطش فرد که است

 و تسرلط  چنرین . دارد نگره  شکو هما  به را آ  دبتوان و دهد شکو

 خانواده کار، متن در و فرد، خود  ملکرد و ها تالش با تنها ای احاطه

 از برخورداری دخترا  در(. 27)آید می دست هب او اجتما ی زندگی و

 حرس  داشرتن  بره  منجر خانواده جانب از مناسب اجتما ی حمایت

 بره  میو و آ  پایرش آ ، مورد در بود  بین خوش جامعه، به تعلق

 اجتمرا ی  حمایت از که افرادی (.6) شودمی آ  در بیشتر مشارکت

 یهرا  اسرترس  برا  تواننرد  مری  تری ضعیف طور هب برخوردارند کمتری

 سررایر از هررا آ  تحصرریلی پیشرررفت میررزا  کننررد مقابلرره زنرردگی

توانرد موجرب    مری  بنرابراین . (27)اسرت  تر ضعیف یشا ها همکالسی

  .شود طالق فرزندا  محیط در کاهش تسلط بر

 مناسرب  یهرا  راه از یکری  معنویرت،  احسراس  پیشرفت و ایجاد

 بر تسلط محریط  سزایی به تأثیر تواند می و بود مشکالت با سازگاری
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و با استفاده از مداخالت معنویت و با ایجاد روابط بهترر   باشد  داشته

فرد در خانواده از طریق مداخالتی چو  بخشش و کسب آرامش در 

شده و در نتیجه با ایجاد محیطی مطلروب زمینره را بررای پررورش     

 .کندتسط محیط در فرزندا  طالق ایجاد 

 

 گيری نتيجه
 مسایوکه فرزندا  طالق با  در مجموع می توا  گفت از آنجایی

اجتما ی و روانی روبره رو هسرتند ایرن     متعددی از جمله اقتصادی،

ویرژه خودمختراری و    بره هرای مختلرف   در زمینهامر سبب می شود 

توانرد برا    مداخالت معنوی می. تر  مو کنندتسلط بر محیط ضعیف

، هدفمندی در زندگی، بخشید  دیگرا  و ایجاد آرامرش  خودآگاهی

منجر به ارتقاء سالمت  خودمختاری و تسلط بر محیط مؤثر بوده وبر 

بره همرین   . ی طالق شرود ها روا  و بهزیستی روانی فرزندا  خانواده

طرور گسرترده بررای فرزنردا       شود این برنامه به ور پیشنهاد میمنظ

درمانی و مشراوره   ی روا ها و کلینککلیه مدارس خانواده طالق در 

  .مورد استفاده قرار گیرد

 

 سپاس و قدردانی

بابرت حمایرت از مجریرا  در    ( س)وسیله از دانشگاه الزهرا بدین

 .کنیم  انجام طرح پژوهش تشکر می

 

Effectiveness of Spiritual Group Counseling on Environmental Adjustment and 

Autonomy of Girls after Parental Divorce 
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1
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2
, Minoo Khanbabaee

3 

 

Abstract 

Background and Objectives: The purpose of this study was to develop a group counseling model 

based on spirituality for girls in order to help them cope in the social environment and develop 

autonomy after divorce of their parents.  

Methods: This experimental research assessed data obtained from 20 girls after parental divorce 

who were selected via a convenience sampling method. From the 20 girls 10 were allocated to the 

experimental group of the divorced family, and 10 girls of the non-divorced family group were 

selected as controls. Group counseling model based on spirituality in 8 session (per session 2 hours) 

were taught. For assessment of psychological wellbeing, the Ryff psychological wellbeing 

questionnaire was applied. 

Results: The results showed that group counseling based on spirituality had a significant effect on 

environmental mastery and autonomy in girls of divorced families (p<0.05). 

Conclusion: The results of this study indicated that spirituality and spiritual  therapy can be used as 

a primary and/or add-on therapy to increase environmental mastery and autonomy in girls after 

parental divorce. 

 

Keywords: Counseling, Spirituality, Personal Autonomy, Dependency (Psychology), Divorce 
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