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Abstract
Background & Objective: Marital burnout is a painful state of physical, emotional and psychological fatigue, which is created in conditions
of long-term conflict with emotional demands and over time, the love and affection between couples become more diminished and sometimes
fade completely. The reason for undesirable and destructive effects on marital relationships and the creation of psychosocial distances in
couples is one of the main causes of emotional divorce, which, in the absence of treatment, prepares the ground for the formal divorce of
couples. Therefore, the implementation of therapeutic interventions to improve marital relationships and reduce marital burnout seems
necessary. In this regard, one of the most effective therapeutic perspectives is the emotional schema therapy, which is a new therapeutic model,
and so far, its effectiveness in the severity of depression and introspection, Emotional schemas, couples' performance, and personality
disorders has been proved. So, it is possible that it will also benefit in the marital burnout. Therefore, the present study was conducted to
determine the effect of emotional schema therapy on couples' marital burnout in the brink of divorce.
Methods: This research was a semi-experimental study with pre-test and post-test design along with follow-up with the control group. The
statistical population includes all couples on the brink of divorce, 586 couples who came to the Justice Department in Shahin Shahr and
Meymeh during the year 2017 and applied for no-fault divorce. Next, 90 couples (180 persons), based on the criteria for entry into the research
selected by a non-random sampling method. Criteria for entry into the research were: age range of 20 to 65 years; the duration of marriage 5 to
40 years; minimum education diploma; volunteering to participate in the study and not having specific physical and mental problems. Also,
ethical considerations Necessity includes: providing written information about the research to the participants, giving assurances to individuals
about the confidentiality of the information obtained and using it only in research matters. The voluntary participation of couples in the study
and the lack of registration of their surname to respect the privacy and obtain the written consent of the couple fulfilled the Pines` marital
burnout Scale. Then, among them, 54 couples (108 persons), whose grades in the pre-test stage, were a standard deviation higher than the
mean in the scale for measuring marital burnout, were selected and randomly replaced in three groups; Experimental group (18 couples, 36
persons), Consulting group (18 couples, 36 persons) and control (18 couples, 36 persons). Then, the experimental group couples participated
for three months in ten two-hour sessions (weekly one session) of Emotional Schema Therapy based on the Leahy Educational Package. The
couples of the consulting group for three months in ten two-hour sessions (weekly one session) of Public speaking course included theoretical
content that had nothing to do with the primary purpose of the experiment, while control subjects remained intact. One month after the
completion of the training courses, all three groups filled out the post-test scale and three months after the implementation of the post-test in
the follow-up phase they filled out the scale one more time. The data were analyzed by repeated measures of variance analysis and Bonferroni
follow up test by using SPSS-22 software. Probabilities less than 0.05 were considered statistically significant.
Results: The results of the statistical analysis showed that emotional schema therapy reduced the scores of marital burnout and its components
in the couples of the experimental group compared to the counseling and control groups in the post-test and follow-up stages (p<0.001). Also,
there was a significant difference between the reduction in the rates of marital burnout and its components in the counseling group couples
compared to the control group at the post-test stage (p<0.001), but in the follow-up phase, this difference was not significant (p=0.081).
Conclusion: Based on the results of this study, it can be concluded that emotional schema therapy plays a vital role in reducing the marital
burnout on the brink of divorce. Therefore, family counselors and therapists can use the findings of this research in the context of clinical and
therapeutic interventions and use this therapeutic, practical and useful approach to resolve conflicts and help improve marital relations among
individuals.
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چکیده
هدف :دلزدگی زناشویی به مرور زمان ،عشق و عالقه بین زوجین را کمرنگ و گاهی بهطور کامل محو میکند .این دلزدگی موجب مشکالت روحی و روانی ،ادامٔه روابطی سرد

و بیتفاوتی (طالق عاطفی) و طالق رسمی زوجین میگردد .لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر طرحوارهدرمانی هیجانی بر دلزدگی زناشویی زوجین در آستانٔه طالق انجام

شد.

روشبررسی :این مطالعه نیمهآزمایشی از نوع پیشآزمون -پسآزمون و پیگیری با گروه گواه بود .از بین زوجین در آستانٔه طالق مراجعهکننده به دادگستری شاهینشهر و میمه،
 ۹۰زوج به صورت در دسترس ،انتخاب و توسط مقیاس دلزدگی زناشویی پاینز پیشآزمون شدند ۵۴ .زوج با نمرات یک انحرافمعیار بیشتر از میانگین ،انتخاب شده و

مکالمٔه عمومی شرکت کردند .یکماه بعد از اتمام مداخالت ،گروهها توسط مقیاس مذکور پسآزمون و سهماه بعد ،مجدد ًا مقیاس را تکمیل نمودند .دادهها با تحلیل واریانس

اندازهگیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی ،توسط  SPSS-22تجزیهوتحلیل شدند .مقادیر احتمال کمتر از  ۰٫۰۵از نظر آماری معنادار در نظر گرفته شد.

یافتهها :نتایج نشان داد که طرحوارهدرمانی هیجانی موجب کاهش نمرات دلزدگی زناشویی و مؤلفههای آن در زوجین گروه آزمایش در مقایسه با گروههای مشاورهنما و گواه،

در مراحل پسآزمون و پیگیری شد ( .)p>۰٫۰۰1همچنین بین کاهش نمرات زوجین گروه مشاورهنما در مقایسه با گروه گواه ،در مرحله پسآزمون تفاوت معناداری وجود

داشت ( ،)p>۰٫۰۰1اما در مرحلٔه پیگیری ،تفاوت معنادار نبود (.)p=۰٫۰۸1

نتیجهگیری :براساس یافتههای پژوهش نتیجه گرفته میشود ،طرحوارهدرمانی هیجانی موجب کاهش دلزدگی زناشویی زوجینِ درآستانٔهطالق میگردد.

کلیدواژهها :دلزدگی زناشویی ،زوجین در آستانٔه طالق ،طرحوارهدرمانی هیجانی.

منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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بهصورت تصادفی در گروههای آزمایش ،مشاورهنما و گواه تخصیص یافتند .سپس زوجین گروه آزمایش در دورٔه طرحوارهدرمانی هیجانی و زوجین گروه مشاورهنما در دورٔه

۱

زندگی در کنار وی را غیرقابل تحمل میسازد ،لذا توجه به اثرات

مقدمه

مخرب این پدیده و درمان به موقع آن ،بسیار حائز اهمیت است (.)۲

ازدواج بهعنوان مهمترین و عالیترین رسم اجتماعی برای دستیابی به

درحالحاضر دیدگاههای نظری متعددی با رویکردهای متفاوت ،به

نیازهای عاطفی افراد ،همواره تأیید شده است .عمدتاً بهدلیل عشق و

دنبال تبیین و حلتعارضهای زناشویی و رفع دلزدگی هستند .یکی از

محبت ،داشتن شریﮏ و همراه در زندگی ،ارضای نیازهای عاطفی-

رویکردهایی که اثربخشی آن در زمینههای بسیاری به تأیید رسیده،

روانی و افزایش شادی و خشنودی صورت میگیرد ( .)1عشق همیشه

طرحوارهدرمانی هیجانی است که لیهی برمبنای مفهوم پردازش

با امید فراوان در زوجین آغاز میشود؛ امید به شناخته و پذیرفتهشدن،

هیجانی و با الهام از مدل فراشناختی هیجانات ارائه کرده است (.)1۰

امید به تعلق خاطر ،حمایتکردن و حمایتشدن ،امید به عشقی

طبق این مدل ،افراد در شیؤه تجربه هیجانات و مفهومسازی آنها

عمیق و پیوندی ماندگار ،اما این امید در تﻀاد با واقعیتهای زندگی

متفاوتند و بسته به باورهایی که دربارٔه هیجانات خود دارند،

قرار میگیرد ،نیازها با هم نمیخوانند ،عصبانیت باعﺚ جدایی و

روشهای متفاوتی برای اقدام انتخاب میکنند ( .)11افرادی که

فاصله میشود ،قﻀاوتها مانع از پذیرش میشوند و تنهایی بر

هیجانات منفی زیادی دارند ،به بروز کنشهای شدید در موقعیتهای

زندگیهای موازی اما دور از هم ،سایه میافکند ( .)۲وقتی توقعات

نسبتاً اضطرابزا یا نامطلوب تمایل دارند .این افراد خود را سرزنش

عاشقانه محقق نشوند ،احساس سرخوردگی ،مستقیماً به همسر

کرده و به شدت انتقاد میکنند و به دیگران بیش از حد حساسیت

نسبت داده میشود و سبب تحلیل رفتن عشق و تعهد شده ،دلزدگی

نشان میدهند .این خصیصههای منفی ،در درازمدت سبب جدایی و

جایگزین عشق میگردد (.)۳

فاصلٔه زوجین از یکدیگر شده ،به بروز دلزدگیهای بیشتر در روابط

دلزدگی عبارت است از؛ ازپاافتادن جسمی ،عاطفی و روانی که از

منجر میگردند (.)1۲

عدم تناسب بین توقعات و واقعیتها در شرایط درگیری

بررسیهای موجود نشان میدهند که پژوهشهای تجربی در زمینٔه

طوالنیمدت ،همراه با مطالبات عاطفی ایجاد میشود و کسانی را که

اثربخشی طرحوارهدرمانی هیجانی ،در مراحل نخستین قرار دارند و

توقع دارند ،عشقِ رؤیایی به زندگیشان معنا ببخشد ،متأثر میسازد

اثربخشی آن ،در شدت افسردگی و اندیشناکی ( ،)1۳طرحوارههای

مزمن ،کسالت ،ناتوانی و تنوع وسیعی از شکایتهای جسمی و

درزمینٔه درمان طرحوارههای هیجانی زوجین ،پژوهشهای اندکی

روانتنی مشخص میشود .ازپاافتادگی عاطفی با رنجش ،بیرغبتی،

صورت گرفته است .از پژوهشهای انگشتشمار انجامشده در

افسردگی ،تنهایی ،کمبود انگیزه ،احساس گیرکردن ،بیارزشی و حتی

راستای اثربخشی رویکردهای هیجانمدار و طرحوارههای هیجانی ،در

افکار خودکشی مشخص میشود؛ ازپاافتادگی روانی بهصورت کاهش

بافت زوجی و خانوادگی ،میتوان به نتایج پژوهش جکسون و

خودباوری و منفینگری به روابط ،بهخصوص رابطه با همسر بروز

همکاران ،مبنیبر اینکه طرحوارههای هیجانی ناسازگار ،منجر به

میکند .ازپاافتادگی شامل احساس درماندگی ،نااُمیدی ،ناتوانی و

ایجاد دلزدگی در زوجین میشوند ( )۴اشاره کرد .همچنین پریست،

فریب در رابطه بوده و بهعلت رشد نگرش منفی به خود ،کار و زندگی

نشان داد که درمان هیجانمدار موجب کاهش دلزدگی و رشد ارتباط

است ( .)۵در فرهنگ لغت ،واژٔه ازپاافتادن ،بهعنوان شکست

عاطفی مثبت در زوجین میشود ()1۶؛ کربالیی و آذری ،نتیجه

خوردن ،کامالً خستهشدن یا ناتوانشدن ،بهواسطٔه مطالبٔه بیش از

گرفتند که درمان هیجان مدار بر کاهش دلزدگی زناشویی و

اندازٔه انرژی ،نیرو یا منابع ،تعریف شده است ( .)۶درواقع ،دلزدگی

مؤلفههای آن مؤثر است ( .)۶یافتههای پژوهش تقییار و همکاران،

استعارهای است که برای توصیف یک حالت یا فرآیند خستگی،

مبنی بر این بود که طرحواره درمانی باعﺚ کاهش دلزدگی زناشویی و

فرسودگی و ناتوانی که مشابه با خاموششدن یک آتش یا فرونشاندن

مؤلفههای آن ،در زنان متأهل میشود ()1؛

یک شمع است ،بهکار میرود (.)۷
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( .)۴در این تعریف ،ازپاافتادگی جسمی با کاهش انرژی ،خستگی

هیجانی ( )1۴و اختالالت شخصیت ( )1۵به اثبات رسیده؛ اما

بنابراین ،نظر به اینکه افزایش دلزدگی در زوجین ،بر تمام ابعاد زندگی

پس از دلزدگی ،بر روابط زوجین؛ بیاعتمادی ،تحقیر ،سرزنش،

ایشان تأثیر منفی داشته و آنها را در آستانٔه طالق قرار میدهد ،به نظر

بیتوجهی به همدیگر و جدایی عاطفی حاکم شده ،اعﻀای خانواده

میرسد شناخت زمینههای ایجاد و راههای کاهش آن در زوجین ،از

سرخورده ،یکی یا هر دو زوج ،ضمن تجربٔه احساس گسستگی از

مداخالت درمانی جهت بهبود روابط زناشویی ،ضروری به نظر

همسر و کاهش عالئق و ارتباطات متقابل ،احساس میکنند که از

میرسد و در این زمینه یکی از دیدگاههای بسیار مؤثر درمانی،

نظر هیجانی تباه شدهاند ،آزردهخاطر و دلسردند ،عالقه ندارند ﭼیزی

طرحوارهدرمانی هیجانی است که الگوی درمانی جدید بوده و تاکنون

را توضیﺢ دهند یا در جهت حل مشکالتشان گام بردارند .آنها تصور

پژوهشی ،اثربخشی آن را بر دلزدگی زناشویی زوجین بررسی نکرده

میکنند که دیگر در رابطهشان نقطٔه امیدی باقی نمانده است .این

است .برهمین اساس ،پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی

زوج نگرانیهای زیادی درخصوص تخریب فزایندٔه رابطٔه زناشویی و

طرحوارهدرمانی هیجانی بر دلزدگی زناشویی زوجینِ درآستانٔهطالق

پیشروی به سمت جدایی دارند (.)۹

صورت گرفت.

ازآنجایی که دلزدگی با احساساتی نظیر :خشم ،نفرت ،نااُمیدی و

2

سرخوردگی از همسر همراه است و انباشتهشدن این احساسات
دردناک ،به مرور زمان باعﺚ بیمیلی و ناخشنودی به همسر شده و

روش بررسی

این پژوهش ،مطالعهای نیمهآزمایشی باا طارپ پیشآزماون و پسآزماون

۲
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نشانههای افسردگی واکنشی را تجربه میکنند ( .)۸در ازدواج

ضروریات و امور مهم مراکز مشاوره و روانشناختی است .لذا اجرای

باه همااراه مرحلاأه پیگیااری بااا گااروه گااواه بااود .جامعاأه آماااری را تمااامی

معرف عدم تجربٔه عبارت مورد نظر و سطﺢ هفت ،معرف تجربٔه زیااد

زوجین متقاضی طالق ،به تعداد  ۵۸۶زوج که در طول سال  1۳۹۶باه

عبارت مورد نظار اسات 1۷ .مااده مقیااس ،شاامل عبارتهاای منفای

دادگستری شاهینشهر و میمه مراجعه و درخواست طالق تاوافقی داده

ماننااد :خسااتگی ،ناااراحتی و باایارزش بااودن و ﭼهااار مااادٔه آن ،شااامل

بودند ،تشکیل دادند .از بین آنها ۹۰ ،زوج براسااس مالکهاای ورود

عبارات مثبت مانناد :خوشاحال باودن و پرانرژیباودن اسات .عباارات

باه پااژوهش شاامل :محاادودٔه سانی ۲۰الاای  ۶۵ساال؛ ماادت ازدواج ۵

منفااای بهصاااورت مساااتقیم و عباااارات مثبااات ،بهصاااورت معکاااوس

الی ۴۰سال؛ تحصیالت حداقل دیپلم؛ داوطلاببودن بارای شارکت در

نمرهگذاری میشوند .حداکثر امتیاز در کل مقیااس  1۴۷و حاداقل ۲1

پژوهش و نداشتن مشکالت جسمی و روانی خااص ،انتخااب شادند.

است و در هر یک از مؤلفههای مقیاس ،حاداکثر امتیااز  ۴۹و حاداقل

انتخاااب بهشاایؤه غیرتصااادفی و دردسااترس و هدفمنااد و بااا رعایاات

امتیاز هفت است .نمرٔه بیشتر در این مقیاس ،بهمعنای دلزدگای بیشاتر

مالحظات اخالقی الزم انجام شد .مالحظاات شاامل :ارائأه اطالعااتی

است (.)1۸

کتبی دربارٔه پژوهش به شارکتکنندگان ،دادن اطمیناان خااطر باه افاراد

پاینز ،ضریب پایایی مقیااس را باا اساتفاده از روش بازآزماایی ،بارای

دربااارٔه رعایاات محرمانااهبودن اطالعااات بهدسااتآمده و اسااتفاده از آن

یاک دورٔه یکماهاه  ،۰٫۸۹دورٔه دو ماهاه ۰٫۷۶و دورٔه ﭼهااار ماهاه

فقط در امور پژوهشی ،داوطلباناهبودن مشاارکت زوجاین در مطالعاه و

 ۰٫۶۶و ضریب آلفای کرونباخ آن را بین  ۰٫۹1تاا  ۰٫۹۳گازارش کارده

عدم ثبت نام و نامخانوادگی ایشان ،بهمنظور رعایات حاریم خصوصای

است .وی جهت ارزیابی ضریب روایی ،نشاان داد کاه مقیااس دارای

و کسااب رضااایت کتباای از زوجااین بااود .ایاان افااراد مقیاااس دلزدگاای

یک همسانی درونای باین متغیرهاا در دامنأه  ۰٫۸۴و  ۰٫۹۰اسات و باا

زناشویی را تکمیل نمودناد .ساپس از باین آنهاا ۵۴ ،زوج کاه نمارات

ویژگیهااای ارتباااطی مثباات ماننااد :نظاار مثباات دربااارٔه ارتباااط ،کیفیاات

آنهااا در مرحلاأه پیشآزمااون ،یاک انحرافمعیااار بیشااتر از میااانگین در

مکالمه ،احساس امنیت ،خودشکوفایی ،احساس هدفمنادی ،کشاش و

مقیاس ماذکور باود ،انتخااب شاده و بهصاورت تصاادفی و باه نسابت

جاذباه عااطفی باه همسار و کیفیات رابطأه جنسای ،روایای همزماان

یکسان در گروههای آزماایش ،مشااورهنما و گاواه ،جایگاذاری شادند.

معناداری دارد ( ،)r=-۰٫۶۳تداوم درونی بارای اغلاب آزمودنیهاا ،باا

جهت دورٔه طرحوارهدرمانی هیجانی مبتنیبر بستٔه آموزشی لیهای ()1۷
شرکت کردند .زوجین گروه مشاورهنما ،بهمدت ساه مااه در  1۰جلسأه

از ضااریب آلفااای کرونباااخ ،در نموناأه ۲۴۰نفااری شااامل1۲۰:پرسااتار

دو ساعتٔه هفتگای بارای دورٔه مکالماه و محااورٔه عماومی شاامل :ارائأه

و1۲۰معلاام ۰٫۸۶ ،محاساابه نمااود ( .)1۹صاافی پوری اان و همکاااران،

مطالبی نظری که هیچ ربطی به هدف اصلی آزماایش نداشات ،شارکت

ضااریب پای اایی مقی ااس دلزدگ ای زناشااویی را بااا اسااتفاده از دو روش

نمودند .زوجین گروه گاواه ،آموزشای دریافات نکردناد .یکمااه بعاد از

ضریب آلفای کرونباخ و تنصیف ،برای کل مقیااس ،باهترتیب برابار باا

اتمام دورههای آموزشی ،هر سه گروه توسط مقیاس مذکور ،پسآزماون

 ۰٫۹۲و  ۰٫۹۴محاسبه نمودند و روایی همزمان و واگرایی مقیااس را

و سه ماه بعد از اجرای پسآزمون ،در مرحلٔه پیگیاری ،مجادداً مقیااس

از طریق محاسابٔه ضاریب همبساتگی باا مقیااس صامیمیت زناشاویی،

را تکمیل نمودناد .در پایاان مرحلأه پیگیاری ،محقاق باهجهت رعایات

 - ۰٫۶1محاسبه کردناد کاه بیاانگر ضارایب پایاایی و روایای مطلاوب

مالحظات اخالقای در پاژوهش ،جلساات طرحوارهدرماانی هیجاانی را

مقی ااس مااذکور اساات ( .)1۸در پااژوهش حاضاار نیااز ،میاازان پایااایی

برگزار نمود .محتوای جلسات طرحوارهدرمانی هیجاانی و مکالماات و

کرونباااخ ،باارای کاال مقیاااس و مؤلفااههای جساامی ،عاااطفی و رواناای،

محاورٔه عمومی بهترتیب در جداول شماره  1و  ۲ارائه شاده اسات .در

بهترتیب برابر با  ۰٫۹۷ ،۰٫۷۵ ،۰٫۹۵و ۰٫۸1به دست آمد.

ایاان پااژوهش ،جهاات اناادازهگیری میاازان دلزدگاای زوجااین از مقیاااس

بهمنظور تجزیاهوتحلیل دادههاا ،از شااخصهای آماار توصایفی ،بارای

دلزدگی زناشویی پاینز ( Pines Bouple Burnout Measurement-

توصیف متغیرهای جمعیتشاناختی زوجاین و در ساطﺢ اساتباطی ،از

 (CMBاستفاده شد .این مقیاس یک ابزار خودسنجی است که توساط

روش تحلیل واریانس با اندازهگیری مکارر و آزماون تعقیبای باونفرونی

پاینز در سال  1۹۹۶طراحی گردید .مقیاس شامل  ۲1ماده ،مشتمل بر

به کمک نرمافزار آماری  ،SPSS-22استفاده گردیده و مقاادیر احتماال

سااه مؤلفاأه جساامی ،عاااطفی و رواناای اساات .ایاان گویااهها ،روی یااک

کمتر از  ۰٫۰۵از نظر آماری معنادار در نظر گرفته شد.

مقیاااااس هفاااات امتیااااازی ،پاساااا داده میشااااوند .سااااطﺢ یااااک،
جدول  .1محتوای جلسات طرحوارهدرمانی هیجانی
رئوس محتوا (سرفصل مطالب)

جلسات

آشنایی اعﻀای گروه با یگدیگر و قوانین گروه ،بیان اهداف جلسات ،امﻀای قرارداد رفتاری شرکت در پژوهش توسط اعﻀا ،برقراری
اول

ارتباط و ایجاد آمادگی ،آشنایی زوجین با رویکرد طرحوارههای هیجانی ،شناخت مشکل فعلی مراجع و سنجش مراجعان برای
طرحواره درمانی با تمرکز بر تاریخچٔه شخصی و مشاهدٔه هیجانها و توصیف آنها ،معرفی انواع باورهای هیجانی ،ارائٔه تکلیف
خانگی« :تهیه فهرست باورهای غلط هیجانی».

دوم

مرور تکالیف خانگی ،ارائٔه نظریهای دربارٔه هیجانات و آموزش هایی دربارٔه وظیفه و عملکرد هیجانات ،ارائٔه الگویی از هیجانات به
زوجها و شناسایی طرحوارههای هیجانی دردسرساز و مقایسه با طرحوارههای هیجانی سالم ،ارائه شواهد عینی تأییدکننده یا ردکنندٔه

۳
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بهصاورت یاک کارگااه ساهروزه بارای زوجاین گاروه مشااورهنما و گاواه

مقیاس دلزدگی زناشویی و مؤلفههای آن توساط روش ضاریب آلفاای
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زوجین گروه آزمایش ،بهمدت سه ماه در  1۰جلسأه دو سااعتٔه هفتگای

ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد که بین  ۰٫۹1تا  ۰٫۹۳بود (.)۵
در ایران ،نویدی ضریب پایایی مقیاس دلزدگی زناشویی را با اساتفاده

طرحوارهها بر اساس شواهد زندگی فعلی و گذشته ،آموزش تکنیک برﭼسبزنی هیجانی ،ارائٔه تکلیف خانگی« :تهیه لیست تجربیاتی
که در ایجاد باورهای غلط هیجانی نقش داشته است».
مرور تکالیف خانگی ،توضیﺢ مفهوم اعتباریابی (احساس اینکه شخصی تو را درک میکند و به من اهمیت میدهد) و بررسی
سوم

مقاومت در برابر اعتباریابی و مفهوم آن ،شناسایی خاستگاههای مختلف طرحوارههای هیجانی اعتبارزاد ،شناسایی پاس های
مشکل زا به اعتبارزایی ،ابداع راهبردهای انطباقی برای سازش با اعتبارزدایی ،ارائٔه تکلیف خانگی«:بررسی احساس اعتباریابی و عدم
احساس اعتباریابی» و «تهیٔه فهرستی از اقداماتی که وقتی شخصی به فرد اعتبار نمیبخشد».
مرور تکالیف خانگی ،اعتباریابی هیجانی ،ﭼالش با طرحوارههای هیجانی دردسرساز ،برﭼسبزنی و افتراق هیجانها از یکدیگر،

ﭼهارم

استعارٔه انسان کامل و بهنجارسازی تجربٔه هیجانی ،ذهنآگاهی انفصالی به هیجان ،ارائٔه تکلیف خانگی« :تکمیل برنامٔه فعالیت که در
آن فعالیتها ،افکار و احساسات و شدت احساسات بهصورت جدول ثبت میشوند».

پنجم
ششم
هفتم
هشتم

مرور تکالیف خانگی ،افزایش قدرت پذیرش احساسات ،آموزش گذرا بودن هیجان ،تمرین فﻀاسازی و تمایز میان هیجان و اقدام،
مشاهده و توصیف هیجان ،آموزش تکنیک پذیرش و خواست ،ارائٔه تکلیف خانگی« :تمرین ذهنآگاهی روزانه».
مرور تکالیف خانگی ،افزایش پذیرش هیجان ،تحمل احساسات مختلط ،آموزش تکنیک باالرفتن از نردبان مفاهیم برتر ،آموزش
تکنیک ذهنآموزی دلسوزانه ،ارائٔه تکلیف خانگی « :تمرینات تکنیک ذهنآموزی دلسوزانه» و «جستجوی هیجانات مثبت».
مرور تکالیف خانگی ،آموزش فنون حل مسئله ،شناسایی افکار خود آیند ،آموزش تکنیک پیکان رو به پایین ،تمایز افکار از
احساسات ،ارائٔه تکلیف خانگی « :افتراق افکار از احساسات» و «دستهبندی افکار منفی».
مرور تکالیف خانگی ،رنجش سودمند ،بازسازی شناختی ،تکنیک باالرفتن از نردبان مفاهیم برتر ،فاجعهزدایی ،کاهش استرس ،ارائٔه
تکلیف خانگی « :بررسی شواهد مربوط به یک فکر» و «بررسی مزایا و معایب فکر».
مرور تکالیف خانگی ،تشریﺢ اهداف طرحوارهدرمانی در رابط ٔه زوجین ،باورهای منطقی زندگی زناشویی و مبادله عشق و محبت.
زناشویی ،جلوگیری از تنبیه و سرزنش یکدیگر و اجتناب از ناامیدی و کمالگرایی ،آموزش تکنیک نامهنگاری دلسوزانه ،ارائٔه تکلیف
خانگی « :تدوین نامهای به همسر» و «تهیٔه لیستی از ویژگیهای مثبت و منفی همسر و خود».

دهم

مرور تکالیف خانگی ،آموزش تکنیک وکیل مدافع ،تبیین دلزدگی زناشویی براساس الگوی طرحوارههای هیجانی ،آموزش راهبردهای
عملی ،بررسی احساسات زوجین از برگزاری جلسات ،مرور مطالب مطرپ شده در جلسات و جمعبندی و اختتام جلسات.
جدول  .۲محتوای آموزشی جلسات مکالمه و محاورٔه عمومی
رئوس محتوا (سرفصل مطالب)

جلسات

آشنایی اعﻀای گروه با یگدیگر و قوانین گروه ،بیان اهاداف جلساات ،امﻀاای قارارداد رفتااری شارکت در پاژوهش توساط اعﻀاا ،برقاراری
اول

ارتباط و ایجاد آمادگی ،آشانایی زوجاین باا مفهاوم ازدواج و سابکهای آن ،آشانایی زوجاین باا مفهاوم خاانواده ،وظاایف خاانواده و عوامال
تهدیدکنندٔه زندگی مشترک ،معرفی انواع تعارضات در زندگی مشاترک ،ارائأه تکلیاف خاانگی« :تهیاه فهرسات تعارضاات در زنادگی مشاترک
خود».
مرور تکلیف خانگی ،آشنایی زوجین با مفهوم بیثباتی ازدواج و عوامل مؤثر بر ثبات و بی ثباتی ازدواج ،آشنایی زوجین باا فرآیناد تحاول و

دوم
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نهم

آ گاهی هیجانی و القای فﻀاسازی هیجانات مثبت ،شناخت موقعیتها و نشانههای یأس آور و اهداف کوتاهمدت و درازمدت زندگی

تکوین خانواده در طول زمان ،آشنایی زوجاین باا پیامادهای اختالفاات زناشاویی ،آشانایی زوجاین باا مفهاوم طاالق و شایوع آن در جامعاه،
آشنایی زوجین با انواع و مراحل طالق ،آشنایی زوجین با انواع پیامدهای طالق و راههای کاهش وقوع طالق ،ارائأه تکلیاف خاانگی« :تهیاه
فهرست عوامل زمینهساز و پیامدهای طالق».

سوم

ویژگیهای خانوادههای کامروا ،آشنایی زوجین با مفهوم رضایت زناشویی ،آشنایی زوجاین باا عوامال ماؤثر بار رضاایت زناشاویی ،آشانایی
زوجین با شیوههای حل تعارض و مهارتهای گفتگو ،ارائٔه تکلیف خانگی « :تهیٔه فهرست عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی زندگی خود».
مرور تکلیف خانگی ،آشنایی زوجین با مفهوم فرسودگی و دلزدگی زناشاویی ،آشانایی زوجاین باا تفااوت روناد طبیعای زنادگی زناشاویی و

ﭼهارم

فرسودگی و دلزدگی زناشویی ،آشنایی زوجین با عالئم دلزدگی زناشویی ،آشانایی زوجاین باا مراحال پیادایش و تحاول دلزدگای زناشاویی،
آشنایی زوجین با دالیل دلزدگی زناشویی ،آشنایی زوجین با علل و عوامل دلزدگی زناشویی ،ارائٔه تکلیاف خاانگی « :تهیأه فهرسات علال و
عوامل دلزدگی زناشویی در زندگی خود».
مرور تکلیف خانگی ،آشنایی زوجین با متغیرهای تشدیدکنندٔه دلزدگای زناشاویی ،آشانایی زوجاین باا متغیرهاای پیشاگیریکننده از دلزدگای

پنجم

زناشویی ،آشنایی زوجین با راهکارهای جلاوگیری از دلزدگای زناشاویی ،آشانایی زوجاین باا دیادگاههای نظاری دلزدگای زناشاویی ،آشانایی
زوجین با مدلهای ارزیابی آسیبشناسی زندگی زناشویی ،آشنایی زوجین با علال مشاکالت ارتبااطی و اختالفاات زناشاویی ،ارائأه تکلیاف

۴
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مرور تکلیف خانگی ،آشنایی زوجین با نظریاههای گارایش باه طاالق ،آشانایی زوجاین باا راههاای کااهش وقاوع طاالق ،آشانایی زوجاین باا

خانگی « :تهیه فهرستی از متغیرهای تشدیدکننده و پیشگیریکنندٔه دلزدگی زناشویی در زندگی شخصی خود».
مرور تکلیف خانگی ،آشنایی زوجین با مفهوم بخشش ،آشنایی زوجین با مؤلفههای بخشاش ،آشانایی زوجاین باا مراحال بخشاش ،آشانایی
زوجین با انواع بخشاش ،آشانایی زوجاین باا الگاوی فرآیناد روانشاناختی بخشاش ،ارائاه تکلیاف خاانگی« :تهیأه فهرساتی از الگاوی فرآیناد

ششم

روانشناختی بخشش در خانواده اصلی و هسته ای فرد».
مرور تکلیف خانگی ،آشنایی زوجین با اناواع مادلهای بخشاش ،آشانایی زوجاین باا اناواع دیادگاههای نظاری بخشاش ،آشانایی زوجاین باا
ماهیت و مفهوم صمیمیت زناشویی ،آشنایی زوجین با عوامل مؤثر بر صمیمیت زناشویی ،آشنایی زوجین با پایههای صامیمیت زناشاویی،

هفتم

آشنایی زوجین با نظریهها و رویکردهای صمیمیت زناشویی ،ارائه تکلیف خانگی « :تهیٔه فهرسات عوامال ماؤثر بار صامیمیت زناشاویی در
زندگی شخصی».
مرور تکلیف خانگی ،آشنایی زوجین با مفهوم طرحواره ،آشنایی زوجین با تاریخچه طرحواره و شیؤه شکلگیری طرحاواره ،آشانایی زوجاین
با تأثیر طرحوارهها در زندگی افراد ،آشنایی زوجاین باا اناواع طرحوارههاا ،آشانایی زوجاین باا ذهنیتهاای طرحاواره ای ،آشانایی زوجاین باا

هشتم

طرحوارههای ناسازگار اولیه ،ارائٔه تکلیف خانگی« :تهیه فهرست از طرحوارههای ناسازگار اولیه».
مرور تکلیف خانگی ،آشنایی زوجین باا اناواع حیطاههای طرحوارههاا ،آشانایی زوجاین باا کنشهاای طرحوارههاا ،آشانایی زوجاین باا اناواع
سبکهای مقابلهای ،آشنایی زوجین با انواع راهبردهای مقابلهای ،آشنایی زوجاین باا مفهاوم طرحوارهدرماانی ،ارائأه تکلیاف خاانگی« :تهیأه

نهم

فهرست ذهنیتهای طرحوارهای».
مرور تکلیف خانگی ،آشنایی زوجین با مفهاوم طرحوارههاای هیجاانی ،آشانایی زوجاین باا اناواع مادلهای طرحوارههاای هیجاانی ،آشانایی
زوجهااا بااا رویکاارد طرحوارهدرمااانی هیجااانی ،بررساای احساسااات زوجااین از برگاازاری جلسااات ،ماارور مطالااب مطرپشااده در جلسااات و

دهم

جمعبندی و اختتام جلسات.

۳

یافتهها

به منظور آشنایی بیشتر با نمونٔه این مطالعه ،به بررسی شاخصهای

بودند که وضعیت سن و تحصیالت آنها در جداول شماره  ۳و ۴

توصیفی آزمودنیهای پژوهش بر حسب عﻀویت گروهی پرداخته

آمده است.

شد .نمونٔه پژوهش ،شامل  ۵۴زوج ( 1۰۸نفر؛  ۵۴مرد و  ۵۴زن) در

جدول  .۳توزیع فراوانی سطﺢ تحصیالت افراد تحت بررسی به تفکیک گروه
گروه

مشاورهنما

گواه

کل

آزمایش

سطﺢ تحصیالت

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

دیپلم

11

۳۰٫۶

1۷

۴۷٫۲

1۴

۳۸٫۹

۴۲

۳۸٫۹

فوق دیپلم

1۰

۲۷٫۸

۶

1۶٫۷

11

۳۰٫۶

۲۷

۲۵

لیسانس

11

۳۰٫۵

1۰

۲۷٫۸

۸

۲۲٫۲

۲۹

۲۶٫۹

فوق لیسانس

۴

11٫1

۳

۸٫۳

۳

۸٫۳

1۰

۹٫۲

کل

۳۶

1۰۰

۳۶

1۰۰

۳۶

1۰۰

1۰۸

1۰۰

جدول  .۴توزیع فراوانی سن افراد تحت بررسی به تفکیک گروه
گواه

۲۵

۶۰

۳۸

۸٫1

مشاورهنما

۲1

۵۹

۳۷

۸٫۲

آزمایش

۲۰

۶۴

۳۹

1۰٫۳

کل

۲۰

۶۴

۳۸

۹٫۲

شاخص های توصیفی نمرات متغیر دلزدگی زناشویی و مؤلفههای

مؤلفه های دلزدگی جسمی ،عاطفی و روانی ،در پسآزمون درقیاس با

دلزدگی جسمی ،عاطفی و روانی زوجین گروههای آزمایش،

پیش آزمون کاهش یافته ،در مرحلٔه پیگیری مجدداً میانگین نمرات،

مشاورهنما و گواه در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری ،در

درمقایسه با پسآزمون تا حدودی افزایش داشته ،اما بهمیزان

جدول شماره  ۵ارائه شده است .براساس جدول  ،۵میانگین نمرات

پیش آزمون نرسیده است .باالخره در زوجین گروه گواه ،میانگین

دلزدگی زناشویی و مؤلفههای دلزدگی جسمی ،عاطفی و روانی

نمرات دلزدگی زناشویی و مؤلفه های دلزدگی جسمی ،عاطفی و

زوجین گروه آزمایش در پسآزمون درمقایسه با پیشآزمون و در مرحلٔه

روانی ،در پسآزمون درمقایسه با پیشآزمون و در مرحلٔه پیگیری

پیگیری درمقایسه با پس آزمون ،کاهش یافته است .در زوجین گروه

درمقایسه با پسآزمون ،افزایش یافته است.

مشاوره نما ،با وجود اینکه میانگین نمرات دلزدگی زناشویی و

۵
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گروه

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار
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سه گروه آزمایش ،مشاورهنما و گواه (هر گروه  1۸زوج؛  ۳۶نفر)

جدول  .۵میانگین و انحراف معیار نمرات دلزدگی زناشویی و مؤلفههای دلزدگی جسمی ،عاطفی و روانی زوجین گروههای آزمایش،
مشاورهنما و گواه در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
گروه
متغیر

دلزدگی کل
مؤلفٔه دلزدگی
جسمی
مؤلفٔه دلزدگی
عاطفی
مؤلفٔه دلزدگی
روانی

پیشآزمون
میانگین

پسآزمون

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

پیگیری
میانگین

انحراف
معیار

آزمایش

1۰۷٫۵

1۶٫۹۷

۸۴٫۵۸

1۵٫۳۷

۸۰

1۵٫۰۹

مشاورهنما
گواه

1۰۸٫1۷

1۸٫۷۰

۹۷٫11

1۷٫۷۳

1۰۰٫1۹

1۸٫۸۸

1۰۶٫11

1۳٫۰1

1۰۹٫۳1

1۴٫1۸

11۳٫۸۶

1۵٫۸۲

آزمایش

۳۳٫۶۹

۷٫۵۷

۲۶٫۵۳

۵٫1۶

۲۴٫۲۸

۴٫۶۰

مشاورهنما
گواه

۳۴٫۳۹

۷٫۹1

۳۰٫۷۸

۶٫۸۰

۳۲٫۰۳

۶٫۷1

۳۴٫۳۹

۵٫۵۰

۳۴٫۶۹

۵٫۶1

۳۶٫۶۴

۶٫۵۶

آزمایش

۳۷٫۷۲

۶٫۴۸

۳۰٫۰۳

۵٫۶۹

۲۷٫۸1

۵٫۷۴

مشاورهنما
گواه

۳۷٫۵۰

۷٫۴۰

۳۴٫۰۶

۶٫۹۵

۳۵٫۷۸

۷٫1۵

۳۶٫۴۴

۶٫۵۰

۳۷٫۶۷

۶٫۴۴

۳۹٫1۹

۶٫۰۵

آزمایش

۳۶٫۰۸

۶٫۳1

۲۸٫۰۳

۶٫۷۷

۲۵٫۹۲

۶٫۶۳

مشاورهنما

۳۶٫۲۸

۶٫۹۴

۳۲٫۲۸

۶٫۶۴

۳۲٫۳۹

۷٫۶1

گواه

۳۵٫۲۸

۶٫۷۵

۳۶٫۹۴

۶٫۰۶

۳۸٫۰۳

۵٫۹۳

آزمون شاپیرو-ویلک اندازهگیری شد و نتایج نشان داد که سطﺢ

مختلف با توجه به عامل عﻀویت گروهی ،تفاوت معناداری وجود

معناداری نمرات دلزدگی زناشویی و تمامی مؤلفههای آن ،بیشتر از

دارد .همانطورکه در جدول  ،۶مشاهده میشود ،تأثیر گروه نیز بر

مقدار مالک  ۰٫۰۵است .همچنین همگنی واریانسها توسط آزمون

میانگین نمرات دلزدگی زناشویی و تمامی مؤلفههای دلزدگی جسمی،

لون بررسی شد و سطﺢ معناداری بیشتر از  ۰٫۰۵برای نمرات دلزدگی

عاطفی و روانی زوجین معنادار شد ()p>۰٫۰۰1؛ بنابراین میتوان

زناشویی و تمامی مؤلفه های آن به دست آمد .این نتایج بیانگر این

نتیجه گرفت که با ﭼشمپوشی از زمان اندازهگیری ،بین میانگین نمرات

بودند که برای اجرای تجزیهوتحلیل آماری میتوان از آزمون

دلزدگی زناشویی و تمامی مؤلفههای دلزدگی جسمی ،عاطفی و

پارامتریک استفاده نمود .جهت بررسی اثربخشی طرحوارهدرمانی

روانی زوجین گروههای آزمایش ،مشاورهنما و گواه ،تفاوت معناداری

هیجانی بر دلزدگی زناشویی و مؤلفههای دلزدگی جسمی ،عاطفی و

وجود دارد .از آنجایی که اثر تعامل ،بین عامل درونگروهی زمان

روانی زوجین ،از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر استفاده

اندازهگیری و عامل بینگروهی گروه ،تفاوت معناداری داشت ،لذا اثر

شد .پیشفرض اول این آزمون برابری ماتریس کوواریانس بود که با

سادٔه بینگروهی با توجه به سطوپ عامل درونگروهی با استفاده از

توجه به معنادارنشدن آزمون باکس ( ،)p<۰٫۰۵ماتریس کوواریانس

تعقیبی بونفرونی ،بررسی شد.

دادهها برابر شد .پیشفرض دوم این آزمون ،اصل تقارن مرکب بود،

براساس آزمون تعقیبی بونفرونی ،در مرحلٔه پیشآزمون تفاوت

برای برقراری این اصل ،از آزمون کرویت موخلی استفاده شد .با توجه

معناداری بین میانگین نمرات دلزدگی زناشویی و تمامی مؤلفههای

به معنادار نبودن آزمون کرویت موخلی ( ،)p=۰٫۳۷۵شاخصهای F

دلزدگی جسمی ،عاطفی و روانی زوجین گروههای آزمایش،

در جدول  ،۶نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازهگیریهای مکرر برای

نمرات دلزدگی زناشویی و تمامی مؤلفههای دلزدگی جسمی ،عاطفی

بررسی تفاوت نمونه پژوهش در سه مرحلٔه پیشآزمون ،پسآزمون و

و روانی زوجین گروه آزمایش بهطور معناداری کمتر از زوجین

پیگیری گزارش شده است .براساس جدول  ،۶تأثیر زمان اندازهگیری

گروههای مشاورهنما و گواه شد ()p>۰٫۰۰1؛ همچنین میانگین

بر میانگین نمرات دلزدگی زناشویی و تمامی مؤلفههای دلزدگی

نمرات دلزدگی زناشویی و تمامی مؤلفههای دلزدگی جسمی ،عاطفی

جسمی ،عاطفی و روانی زوجین معنادار بود ()p>۰٫۰۰1؛ بنابراین

و روانی زوجین گروه مشاورهنما بهطور معناداری کمتر از زوجین گروه

میتوان بیان کرد که صرفنظر از عﻀویت گروهی ،بین میانگین

گواه بود ( .)p<۰٫۰۰1در مرحلٔه پیگیری نیز میانگین نمرات دلزدگی

نمرات دلزدگی زناشویی و تمامی مؤلفههای دلزدگی جسمی ،عاطفی

زناشویی و تمامی مؤلفه های دلزدگی جسمی ،عاطفی و روانی زوجین

و روانی زوجین در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری تفاوت

گروه آزمایش ،بهطور معناداری کمتر از زوجین گروههای مشاورهنما و

معناداری وجود دارد .همچنین اثر تعامل بین زمان اندازهگیری و گروه

گواه شد ( .)p>۰٫۰۰1درصورتیکه بین میانگین نمرات دلزدگی

نیز بر میانگین نمرات دلزدگی زناشویی و تمامی مؤلفههای دلزدگی

زناشویی و تمامی مؤلفه های دلزدگی جسمی ،عاطفی و روانی زوجین

جسمی ،عاطفی و روانی زوجین معنادار بود ()p>۰٫۰۰1؛ بنابراین

گروههای مشاورهنما و گواه ،تفاوت معناداری وجود نداشت

می توان بیان کرد که بین میانگین نمرات دلزدگی زناشویی و تمامی

(.)p=۰٫۰۸1

۶
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مربوط به اثر فرض کرویت گزارش شد.

مشاورهنما و گواه وجود نداشت؛ اما در مرحلٔه پسآزمون میانگین
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پیش از اجرای تجزیهوتحلیل آماری ،ابتدا نرمال بودن دادهها توسط

مؤلفه های دلزدگی جسمی ،عاطفی و روانی زوجین ،در زمانهای

جدول  .۶نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر برای مقایسٔه نمرات دلزدگی زناشویی و تمامی مؤلفههای دلزدگی زوجین در مراحل
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
متغیر

دلزدگی

درونگروهی

کل
بینگروهی
مؤلفه

درونگروهی

دلزدگی
جسمی

مؤلفه

بینگروهی
درونگروهی

دلزدگی
عاطفی

بینگروهی
درونگروهی

دلزدگی
روانی

4

مجذورات

آزادی

مجذورات

احتمال

زمان

۲۰۶۳۸٫۳۵

1

۲۰۶۳۸٫۳۵

*۷۴٫1۹

>۰٫۰۰1

۰٫۷۹۵

زمان *گروه

۲۰۸۹۴٫۰۲

۲

1۰۴۴۷٫۰1

*۳۷٫۵۵

>۰٫۰۰1

۰٫۸۶۵

خطا

۲۹۲۰۹٫۹۴

1۰۵

۲۷۸٫1۹

گروه

۲۲۲۴۹٫۴۵۲

۲

111۲۴٫۷۲۶

خطا

۶۸۷۶٫۶۵

1۰۵

۶۵٫۴۹1

بینگروهی

*1۶۸٫۲۴۶

اثر

>۰٫۰۰1

۰٫۷۶۴

زمان

1۲۰۰٫۵

1

1۲۰۰٫۵

*۳۴٫۵۳

>۰٫۰۰1

۰٫۵۴۲

زمان *گروه

11۹1٫۳۰

۲

۵۹۵٫۶۵

*۶۰٫۳۸۹

>۰٫۰۰1

۰٫۶۶۵

خطا

1۰۰۶٫۰۹1

1۰۵

۹٫۵۸1

گروه

۲۳۳۵٫۷۲۵

۲

11۶۷٫۸۶۲

خطا

1۲۵۸٫۵۳۵

1۰۵

11٫۹۸۶

*۹۴٫۶۵1

>۰٫۰۰1

۰٫۶۵۰

زمان

1۰۵۰٫۳۵

1

1۰۵۰٫۳۵

*۲۵٫۷۹

>۰٫۰۰1

۰٫۵1۹

زمان*گروه

1۲۵۵٫۷۶۵

۲

۶۲۷٫۸۸۳

*۵۵٫۰۴۵

>۰٫۰۰1

۰٫۷۵1

خطا

11۶۳٫۴۹

1۰۵

11٫۰۸1

گروه

۲۷1۸٫۴۸۷

۲

1۳۵۹٫۲۴۴

خطا

11۵۵٫۶۵۲

1۰۵

11٫۰۰۶

زمان

1۴۳1٫1۳

1

*11۹٫۹۶۹

>۰٫۰۰1

۰٫۷۰۲

1۴۳1٫1۳

*۳۳٫۹۲

>۰٫۰۰1

۰٫۵۷۶

زمان*گروه

1۶۸1٫۰1۲

۲

۸۴۰٫۵۰۶

*۶۹٫۲۳۷

>۰٫۰۰1

۰٫۶۰1

خطا

1۲۳۸٫۲۲۶

1۰۵

11٫۷۹۲

گروه

۲۴۷۴٫۲۷

۲

1۲۳۷٫1۳۵

خطا

1۸۴۲٫۷1

1۰۵

1۷٫۵۴۹

*۶۸٫۴۷۹

>۰٫۰۰1

۰٫۵۷۳

عاطفی مثبت در زوجین میشود ()1۶؛ کربالیی و آذری ،مبنیبر اینکه

بحث

درمان هیجانمدار بر کاهش دلزدگای زناشاویی و مؤلفاههای آن ماؤثر

هاادف پااژوهش حاضاار تعیااین اثربخشای طرحوارهدرمااانی هیجااانی باار

است ( )۶و تقییار و همکاران ،مبنیبار اینکاه طرحوارٔه درمانی باعﺚ

دلزدگی و مؤلفههای دلزدگی زناشویی زوجاین در آساتانٔه طاالق باود.

کاهش دلزدگی زناشویی و مؤلفههای آن در زنان متأهل میشاود ()1؛

نتاااایج تحلیاااال واریااااانس بااااا اناااادازهگیری مکاااارر ،نشااااان داد کااااه

همخوان دانست.

طرحوارهدرمانی هیجاانی موجاب کااهش نمارات دلزدگای زناشاویی و

در تببﻴن نتاﻳج میتااوان عنااوان ﻛرد ،روﻳﻜرد طرحوارهدرمااانی هیجااانی

مؤلفههای دلزدگی جسمی ،عاطفی و روانی زوجاین گاروه آزماایش در
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مؤلفه

مجموع

درجه

میانگین

F

منابع تغییرات

مقدار

اندازه

اﻳاان قابلیات را دارد کااه بااا افاااازاﻳش آگاااااهای و نمادگااذاری هیجااانی،

مقایسه با زوجین گروههای مشاورهنما و گواه ،در مراحال پسآزماون و

آگاهاای از عاملﻴت در تجربه و تغﻴﻴر پردازشهااا ،به فرد کمااک ﻛند تا

پیگیری شده است ( .)p>۰٫۰۰1همچنین بین کاهش نمرات دلزدگای

روابط بﻴن فردی خود را ﻛه مهمترین آنهاا رابطه با همسر است ،تغﻴﻴر

مشاااورهنما در مقایسااه بااا زوجااین گااروه گااواه ،در مرحلاأه پسآزمااون

میشاااود هﻴجانات و طرحوارههاااای هیجاااانی شناسااااایااای شاااده و به

تفاوت معناداری وجود دارد ( ،)p>۰٫۰۰1اما ایان تفااوت در مرحلأه

پیامهااااااااااای قابل درک و رفتارهای سازنده تبدﻳل شااااااااااوند (.)۲۰

پیگیری معنادار نبود (.)p=۰٫۰۸1

طرحوارهدرمااانی هیجااانی با تااأﻛﻴد بااار حماﻳت زوجاااﻴن از ﻳﻜدﻳگر،

در متون پژوهشی ،تاآنجاکه پژوهشاگر بررسای کارده ،تحقیقای وجاود

گشودگ ای هﻴجان و بروز آن به طرﻳق مثبت ،تمرﻛز بر هﻴجانات خود و

نداشاات کااه مسااتقیماً اثربخشای طرحوارهدرمااانی هیجااانی باار دلزدگای

شناسایی آنهاا ،بﻴان تجارب جدﻳد در زندگای زناشااویای و هﻴجانات

زناشویی زوجین در آستانٔه طالق را بررسی کارده باشاد ،لاذا یافتاههای

همراه با آن ،شﻜلدهی تعاامالت جدﻳد در رابطاه ،تاأﻛﻴد بر مراقبت از

پااژوهش حاضاار را میتااوان بااا نتااایج برخ ای از پژوهشهااای مشااابه از

همسر ،شناسایاایﭼرخه های تعاملاای منفاای و حذف آنهااا در زندگاای

جملااه :جکسااون و همکاااران ،مبنیباار اینکااه طرحوارههااای هیجااانی

زناشویاااای به زوجااااین ﻛمﻚ میکنااااد ،تا ارتباط خود را با همسرشان

ناسازگار ،منجر به ایجاد دلزدگای در زوجاین میشاوند ()۴؛ پریسات،

بازسازی نمااااااوده و در پرتوی یاااااک ارتباط سالم و ماااااؤثر ،از مﻴزان

مبنیبر اینکه درمان هیجانمدار موجب کاهش دلزدگای و رشاد ارتبااط

۷
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زناشویی و مؤلفههای دلزدگی جسمی ،عاطفی و روانای زوجاین گاروه

داده و ﻛنتارل بﻴشاتری بار آن داشاته باشد ( .)1۴در اﻳن روﻳﻜرد ساعی

دلزدگااای زناشاااویی آنهاااا ﻛاسااااته شود ()1۲؛ بناااابراین شااارکت در

ابزارهااای خااودگزارشدهی ،همگنبااودن نموناأه مطالعه از نظر سطﺢ

جلسات طرحوارهدرمانی هیجانی به زوجین کمک میکند تاا در رواباط

تحصیالت و طبقاااأه اقتصادی-اجتماعی ،از جملااااه محاااادودیتهای

خود از نظر هیجانی بهتر بتوانند احساساتشان را کنترل کارده و باهجای

پژوهش حاضر بود که تعمیم نتایج را با مشکل مواجه میسازد .لاذا در

اسااتفاده از اجتناااب و نشااخوار فکااری ،بااهعنوان راهبردهااای خااود ،از

پژوهشهای آتای پیشانهاد میشاود ،جهت افزایش گسترٔه تعمیمپذیری

پااذیرش ،فعالسااازی رفتاااری و ایجاااد روابااط حمااایتی معنااادارتری،

یافتهها ،این پژوهش در حجاام وسیعتر و نیز در بین سایر اقشار جامعه

جهت مقابله با هیجانهاا اساتفاده کنناد ( )11و در نهایات دلزدگای و

و نواحی دیگر با فرهنگهای متفاوت تکرار گردد.

مؤلفههای جسمی ،عاطفی و روانی خود را کاهش دهند؛ اماا در تبیاین

۵

تااأثیر طرحوارهدرمااانی هیجااانی در مرحلاأه پیگیااری ،میتااوان گفاات:

نتیجهگیری

طرحوارهدرمانی هیجانی بر کاهش دلزدگی زناشویی و مؤلفههای

ازآنجاکااه ریشاأه طرحوارههااای هیجااانی بااه شاارایط نااامطلوب دوران

دلزدگی جسمی ،عاطفی و روانی زوجین در آستانٔه طالق مؤثر است.

کودکی باز میگردد ،لذا اصالپ آنها زماان بیشاتری طلبیاده و فرصات

لذا مشاوران و درمانگران خانواده میتوانند از یافتههای این پژوهش،

سهماهه پس از پایان یاافتن جلساات درماانی ،ایان امکاان را در اختیاار

در راستای مداخالت بالینی و آموزشی استفاده کرده و از این رویکرد

زوجاااین قااارار داده اسااات تاااا باااا ماااداومت در اجااارای تکنیکهاااای

در جهت کاهش تعارضات زناشویی و بهبود روابط زوجین بهره برند

آموختهشده ،دلزدگی و مؤلفههای آن را کاهش دهند (.)۲۰

و به پایداری و استحکام روابط ایشان کمک نمایند.

اثربخشی اندک جلسات مکالمه و محاورٔه عمومی در کااهش دلزدگای
زوجین گروه مشاورهنما در مرحلأه پسآزماون ،خاود حااکی از تصادیق
وجود طرحوارههای هیجانی ناسازگار و تأثیر آنهاا در ایجااد آشافتگی

6

در روابط زوجین اسات؛ ﭼارا کاه جلساات مکالماه و محااورٔه عماومی

تشکر و قدردانی

از همکاری و مشارکت تمامی زوجین شرکتکننده در پژوهش،

موجااب شااده زوجااین ،شااناختی اجمااالی از طرحوارههااای هیجااانی

مسئولین محترم دادگستری و بهزیستی شاهینشهر و میمه و همٔه

ناسااازگار خااود بااه دساات آورده و بهصااورت موقاات آنهااا را ساارکوب

عزیزانی که در انجام این پژوهش یاری رساندند ،تشکر و قدردانی

در مرحلٔه پیگیری ،خود تأییدی بر ایان موضاوع اسات کاه ایجااد تاأثیر

حاضر است .این مقاله دارای کد اخالق  IR.IAU.B.REC.1396.17از

پایاادار در اصااالپ طرحوارههااای هیجااانی ناسااازگار ،نیاااز بااه تلفیااق

کمیتٔه اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

تکنیکهای شناختی ،عاطفی و رفتاری دارد که توسط طرحوارهدرماانی

واحد بروجرد است.

هیجااانی قاباال ارائااه اساات ( .)1۷ایاان پااژوهش نیااز هماننااد سااایر

نویسندگان اظهار میدارند ،هیچ گونه تعارض منافعی در این مقاله

پژوهشها دارای محدودیتهایی است که ایجاب مینمایاد در تعمایم

وجود ندارد.

نتایج ،به آنهاا توجاه شاود .انجاام تحقیاق بار روی زوجاین در آساتانٔه
طالق شاهینشهر و میماه ،شایؤه نموناهگیری در دساترس ،اساتفاده از

] [ DOR: 20.1001.1.23222840.1397.8.0.114.9
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نمایند ،اما افزایش مجدد دلزدگای زناشاویی زوجاین گاروه مشااورهنما

میگردد .این مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری نویسندٔه اول پژوهش
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