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مقاله اصلی

اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش باورهای غیرمنطقی و طالق عاطفی زنان
متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه  4تهران در سال 6931
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خالصه
مقدمه :با توجه به سیر صعودی آمار طالق در کشور خصوصاً در زوجهای جوان و افزايش روزافززون
کشمكشها و تعارضزات خزانوادههزا ،درمزان و مشزاوره تصصصزي زوجزین ،از ضزروريات و اولويز
خاصي برخوردار اس  .هدف از پژوهش حاضر بررسي اثربصشي زوج درماني هیجان مدار بزر کزاهش

6دانشجوی دکتری مشاوره،دانشگاه آزاد اسالميواحد علوم
تحقیقات تهران ،تهران ،ايران

باورهای غیرمنطقي و طالق عاطفي زنان متأهل ميباشد.
روش کار :جامعه آماری شامل کلیه زنان متأهل منطقه  4تهران در سال  6391که به مراکز مشاوره

2دانشیار برنامهريزی درسي ،پژوهشگاه مطالعات آموزش و

مراجعه نمودند .شیوه نمونه گیری به روش در دسترس بود .ابتدا بر روی 222نفر زنان متأهل
بین22تا 42سال که به دلیل عدم رضاي زناشويي به مراکز مشاوره منطقه  4تهران مراجعه کرده بودند،

3استاد گروه روان شناسي دانشگاه خوارزمي ،تهران ،ايران

پرسشنامه باورهای غیر منطقي جونز( )6918و طالق عاطفي محمدی و همكاران ( )6394اجرا گرديد

پرورش ،تهران ،ايران

و از میان افرادی که در آزمون باورهای غیرمنطقي و طالق عاطفي نمره باال داشتند 42،نفر انتصاب و
به روش تصادفي ،به دو گروه مساوی آزمايش و کنترل تقسیم شدند .سپس 62جلسه متغیر مستقل زوج
Email: Ahghar2004@yahoo.com

درماني هیجان مدار بر روی گروه آزمايش اجرا شد و گروه کنترل هیچگونه درماني درياف

نكردند.

با اتمام جلسات ،پرسشنامه باورهای غیر منطقي و طالق عاطفي توسط افراد هر گروه تكمیل گرديد.
نتایج :نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل دادهها از طريق آزمون کواريانس نشان داد زوج درماني هیجان
مدار ،باورهای غیرمنطقي و طالق عاطفي زنان متأهل را کاهش داده اس .
نتیجه گیری :به نظرمي رسد که انجام مشاوره های قبل از ازدواج و استمرار آن در بعد از ازدواج
ميتواند در زمینه کاهش طالق عاطفي موثر و مفید باشد.
کلمات کلیدی :زوج درماني هیجان مدار ،باورهای غیرمنطقي ،طالق عاطفي ،زنان متأهل.

پرستو صالحپور و همکاران
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مقدمه

فكر ،هیجان و يا رفتاری اس

با توجه به سیر صعودی آمار طالق در کشور خصوصاً در

رفتن خود ميشوند و پیامدهای مهم آن اختالل در بقا،

زوجهای جوان و افزايش روزافزون کشمكشها و تعارضات

خوشحالي و شادماني اس ؛ به عبارتي باورهای غیر منطقي

خانوادهها درمان و مشاوره تصصصي زوجین ،از ضروريات و

عبارتند از افكار و انديشهها و عقايدی که در آنها اجبار ،الزام،

خاصي برخوردار اس  .چرا که خانواده 6يكي از

وظیفه و مطلق گرايي به شكل افراطي وجود داشته باشد و

آدمياس .

موجب بروز اختالالت عاطفي و رفتاری گردد( .شفیع آبادی،

و کارکرد بهینه

 ،6381ص  )621اينگونه باورها در برخورد با حوادث و

اولوي

مهمترين نهادهای جامعه و شكل دهنده شصصی
مطلوب بودن ،رضاي  ،خشنودی ،کیفی

خانواده ،عامل بسیار تأثیرگذاری در شكوفايي ،رشد و پیشرف

که منجر به تصريب نفس و از بین

محرکهای خارجي پیامدهای عاطفي همچون ترس ،اضطراب،

(نیكلز و شوارز ،2262 ،2ترجمه دهقاني و

خشم ،گناه ،غم و اندوه ،خصوم

و افسردگي ايجاد ميکند .در

همكاران ،6392 ،ص .)622در تعريف خانواده ميگويند که

اين باورهای انسان اس

و شدت

اعضای خانواده اس

"خانواده نظام عاطفي پیچیدهای اس

حقیق

که نوع ،وضعی

که چند نسل را در بر

عاطفه و رفتار او را تعیین ميکند؛ زيرا رفتار و عواطف انسان

ميگیرد و وجه تمايز آن با ساير نظامهای اجتماعي در وفاداری،

و همین باورها،

عاطفه و دائميبودن عضوي

در آن اس " .زندگي بین زن و

شوهر به عنوان طوالني ترين نوع ارتباط همواره مورد توجه بوده
اس

(اولیاء ،فاتحي زاده و بهرامي ،6394 ،ص .)12داشتن

روابط اجتماعي نزديک مانند ازدواج هم با بهزيستي افراد و هم
با پیامدهای سالمتي رواني و جسماني در ارتباط اس

ناشي از باورها و اعتقادات غیر منطقي اوس
طرز تفكر انسان را نسب

به خود ،جهان هستي و ديگران موجب

ميشود.
الیس 4معتقد اس

ناراحتيها و اضطرابهای هر فرد زايیده

افكار غیر عقالني اوس

و همچنین انسان با تمايل ذاتي شديدی

(ديتزن،

برای باورهای غیر منطقي متولد ميشود .همه افراد تمايل

هالوگ ،فم-ولف اسدروف و باکام ،2263 ،3ص .)299يكي از

شديدی به شكس

به تغییر رفتار خود

نیازهای اولیه انسان ،داشتن يک ارتباط احساسي ايمن و پیوند

سهل انگاری ميکنند .آنها وابستگي خود را به بسیاری از

پايدار دلبستگي با نزديكترين افراد زندگي مانند والدين ،همسر و

اسطورهها و تعصبات خانوادگي ،فرهنگي ،سیاسي و اجتماعي

دادن رابطه ،موضوع

که از دوران اول زندگي آموخته اند ،حفظ ميکنند و

قديميترين و مشهورترين نمايش های انساني اس  ،که مشاوران

خواستههايشان را بصورت نیاز مبرم جلوه ميدهند( .شفیع آبادی،

خانواده و زوجین همه روزه شاهد آن هستند.

 ،6381ص)621

به دلیل پیچیدگيهايي که در روابط بین زوجین وجود دارد،

باورهای غیرمنطقي هم عل

فرزندان اس  .اين احتیاج و ترس از دس

حقیقتاً زوج درماني کار بسیار سص

و دشواری اس  .بنابراين

دادن خود دارند و نسب

اصلي بسیاری از اختالفات

اجتماعي ،به ويژه روابط زوجین اس

(لطفي کاشاني و وزيری،

استفاده از رويكردها و شیوه درماني که بتواند فرايند مشاوره با

 ،6392ص  .)42در مورد اختالفات زناشويي و خانوادگي اعتقاد

زوجین را تسهیل نمايد ،درمانگران را در اين امر مهم و خطیر

بر اين اس

که ريشه مشكالت از باورهای غیرمنطقي يک يا هر

ياری ميدهد .يكي از مسائلي که خانوادهها را تهديد ميکند،

دو زوج نشأت ميگیرد .روابط زناشويي و خانوادگي آشفته

باورهای غیرمنطقي زوجین اس  .باورهای غیر منطقي هر گونه

تأثیر مسائل موجود میان اعضای خانواده

1

. family
. Nickels & Schwarz
3
. Ditzen, Hahlweg, Fehm-Wolfsdorf & Baucom

بیشتر از اينكه تح
باشد ،تح

تأثیر ادراکات و تصوراتي اس

که اعضای خانواده

2

Ellis. A

4
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نسب

پرستو صالحپور و همکاران

به رويدادها و مسائل دارند (آزادی ،کیمیايي و عباسي

مداخالت خاص برای نشان دادن اثربصشي آن در دسترس قرار

بورندرق ،6393 ،ص  17و  .)18به اعتقاد آنها هیچ رويدادی

گرفته اس

(پالتچیک2222 ،2؛ تامكینز ،6996 ،3ص243؛

ذاتاً نميتواند در انسان ايجاد آشفتگي رواني کند ،زيرا تمام

لويس و هاويالند -جونز ،2222 ،4ص.)632

محرکها و رويدادها در ذهن معنا و تفسیر ميشوند و براين

زوج درماني هیجان مدار رويكرد تلفیقي کوتاه مدتي اس

اساس ،سازش نايافتگيها و مشكالت هیجاني در واقع ناشي از

ماهیتاً تلفیقي از رويكردهای درماني مراجع محور ،گشتال

نحوه تعبیر ،تفسیر و پردازش اطالعات حاصل از محرکها و

درماني و اصول شناختي را شامل ميشود( .اسلون و دنیز،2224،

رويدادهايي هستند که افكار و باورهای ناکارآمد و غیرمنطقي

به نقل از نامني،محمدی پور و نوری ،6391 ،ص  .)12زوج

در زيربنای آنها قرار دارند.

درماني هیجان مدار بر روی اينكه چگونه زوجین ارتباطاتشان را

طالق عاطفي که بیانگر رابطهی زناشويي ميباشد که روبه زوال

تجربه ميکنند و تعامالتشان را در قالب الگوها و چرخهها

اس  ،فرآيند تنش میان زن و شوهر ميباشد که معموالً به

سازمان ميدهند تمرکز ميکند .در اين روش بیان ميشود که

جدايي ميانجامد .پديده طالق عاطفي پديده ای چندعاملي

هیجان بازيگر اصلي نمايش آشفتگي ارتباطي و تغییر آن

بدينسان که هرگز يک عامل به تنهايي نميتواند موجبات

که به رفتار های سبک دلبستگي و

اس

ميباشد .اين هیجان اس

که

پیدايش آن را فراهم کند .هر طالق عاطفي ،از ديدگاه علي در

انگیزه های ما برای پاسخ به ديگران و يا ارتباط برقرار کردن با

زيرا يک زن و شوهر با توجه به

نیازها و آرزوهايمان سازمان ميبصشد« .در اين روش فرض بر

خاص هر يک از آنان ،خانواده منشأ ،نوع

های تعاملي انتصاب شده توسط زوجین،

نوع خود بي نظیر اس
شصصی

اين اس

که موقعی

همسرگزيني ،منش و خلق و خوی هر يک ،رابطهای خاص،

تجربه های فردی هر يک از آنها و مسیری که تعامالتشان را

منحصربه فرد و بي نظیر فراهم ميآورد که قطع اين رابطه نیز با

سازمان ميدهد توسط واقعی

های درون رواني و جنبش های

پیوند عوامل خاص و شبكهای منحصر به فرد از عوامل صورت

عادتي آنها در رقص تعامالتیشان حفظ ميشود»(شیدان فر،

ميپذيرد .طالق عاطفي معلول عوامل متعدد و پیچیده حیاتي و

 ،6391ص.)11

رواني و اجتماعي اس  .طالق هم مانند هر پديده نامطلوب

در رابطه با اثربصشي زوج درماني بطور کلي زوج درماني هیجان

که بعضاً از آن با ريشههای

زندگي زناشويي در داخل و خارج

اجتماعي مولود چند عامل اس

مدار بطور خاص بر کیفی

اجتماعي و فرهنگي و محیطي و برخي ديگر به صورت بنیادهای

از کشور مطالعات متنوعي به طبع رسیده اس

مشصص اعم از نارساييهای بیولوژيک و يا کمبود رواني جلوه

جنبه هايي از اين حیطه پژوهش پرداخته اند .پژوهش های زيادی

گر ميشود.

نشان داده اند که اينگونه مداخالت روانشناختي موجب کاهش

در طي سالیان اخیر ،نقش بارز هیجان در آشفتگي زناشويي و

تعارض و افزايش رضاي

که هر يک به

زناشويي شده اس  .همچنین يافته

(گاتمن،6

های فراتحلیل نمايان کردند که درمان هیجان مدار ،اندازه اثری

 ،6994ص .)87مطالعهی هیجان همچنان تداوم خود را حفظ

نويدبصش و قانع کنندهای را در پي دارد .میزان بهبودی زوجهای

کرده و نقش اصلي تنظیم هیجاني و امتزاج هیجاني در آشفتگي

مورد مطالعه که به آشفتگیهای زناشويي دچار بودند 72 ،تا 73

هیجاني دلبستگيهای انساني

درصد گزارش شد و اين بهبودی بین  62تا  62جلسه درماني

بیشتر تبیین شده اس  .به طوری که در حال حاضر لزوم پرداختن

پديد آمد .شواهد آشكار کردند که درمان هیجان محور در

به هیجان در فرايند ترمیم رابطه روشن شده و شیوهها و

2

زوجدرماني بیش از پیش مورد پذيرش واقع شده اس

و رضايتمندی زناشويي و ماهی

Gottman

1

Plutchik
3
Tomkins
4
Lewis& Haviland Jones
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رقاب

با تمام رويكردهايي که تاکنون بررسي شده اند صالحی

پرستو صالحپور و همکاران

کرده بودند ،پرسشنامه باورهای غیر منطقي جونز( )6918و طالق

خود را به ثبوت رسانده اس (.جانسون ،2223 ،به نقل از

عاطفي محمدی و همكاران ( )6394اجرا گرديد و از میان

زراعتي ،موسوی ،6392 ،ص )72

افرادی که در آزمون باورهای غیرمنطقي و طالق عاطفي نمره

جانسون ( )2228عنوان ميکند که در اين رويكرد از بین

باال داشتند 42،نفر انتصاب و به روش تصادفي ،به دو گروه

از شادی،

مساوی آزمايش و کنترل تقسیم شدند .سپس 62جلسه متغیر

تعجب ،شرم ،ترس ،خشم و احساسا غمگیني مورد توجه اس .

مستقل زوج درماني هیجان مدار بر روی گروه آزمايش اجرا شد

هیجانات مصتلف ،شش هیجان اصلي که عبارت اس
در اين رويكرد هیجان به عنوان ساخ
طرحوارهها در نظر گرفته شده اس

پیچیدهای از مفاهیم
که پايهای برای ادراک

و گروه کنترل هیچگونه درماني درياف

نكردند.

ابزارهای پژوهش وشیوه اجرا

تجربه جديد و خلق معنا را شكل ميدهد .بنابراين با توجه به اين

جه

که هیجان به عنوان يک فرآيند در نظر گرفته ميشود ،مفید به

جونز( )6918و طالق عاطفي محمدی و همكاران ()6394

نظر ميرسد که آن را به صورت يک توالي ،رشته و تسلسل

استفاده شده اس ؛ همچنین از روش بازآزمايي و روش آلفای

بپذيريم(جانسون ،ترجمه حسیني ،6389 ،ص .)632بر اساس

کرونباخ پرسشنامهها به شرح زير محاسبه شد:

شواهد موجود اين پژوهش درصدد بررسي اثربصشي زوج
درماني هیجان مدار بر کاهش باورهای غیر منطقي و طالق

جمع آوری دادهها از پرسشنامه باورهای غیر منطقي

جدول  -6محاسبه ضريب پايايي پرسشنامه های باورهای غیر
منطقي و طالق عاطفي

عاطفي اس
فرضیه های پژوهش
-6زوج درماني هیجان مدار برکاهش باورهای غیرمنطقي زنان
متاهل موثر اس

ودر طول زمان از پايداری مناسبي برخوردار

اس .
-2زوج درماني هیجان مدار بر کاهش طالق عاطفي زنان متاهل
موثر اس

ودر طول زمان از پايداری مناسبي برخودار اس .

روش پژوهش
جامعه ،نمونه وروش نمونه گیری
اين پژوهش از نوع شبه آزمايشي و از نوع پیش آزمون  -پس
آزمون با دو گروه آزمايش و کنترل ميباشد .جامعه آماری

ابزار

روش

روش آلفای
کرونباخ

روش بازآزمايي

باورهای غیر منطقي

2/88

2/82

طالق عاطفي

2/81

2/82

همانطور که مالحظه ميشود ،هر دو پرسشنامه از ضريب
پايايي قابل قبولي برخوردار هستند.

نتایج
الف :توصیف دادهها
میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته تحقیق يعني

شامل کلیه زنان متأهل منطقه  4تهران در سال  6391که به مراکز

باورهای غیر منطقي و طالق عاطفي درگروههای آزمايش و

مشاوره مراجعه نمودند .شیوه نمونه گیری به روش در دسترس

گواه به ترتیب در جدول زير ارائه شده اس .

بود .ابتدا بر روی کلیه زنان متأهل بین22تا 42سال که به دلیل
عدم رضاي

زناشويي به مراکز مشاوره منطقه  4تهران مراجعه

پرستو صالحپور و همکاران
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 -6باورهای غیر منطقی

جدول -2مقايسه خرده مقیاسهای باورهای غیر منطقي در مرحله پیش آزمون ،پس آزمون وپیگیری
زوج درماني هیجان مدار
گروهها

پیش آزمون

میانگین

معیار

انحراف

میانگین

معیار

انحراف

میانگین

معیار

انحراف

میانگین

معیار

انحراف

میانگین

ضرورت تأيید و حماي

ديگران

پیگیری

معیار

متغیر

پس آزمون

پیش آزمون

انحراف

مرحله

گواه
پس آزمون

37/2

2/ 9

22/7

4/ 1

23/7

4/ 2

34/7

1/ 6

32/3

2/ 8

42/2

4/ 2

28/2

4/ 9

28/7

2/ 2

39/2

3/ 9

31/7

2/ 1

تمايل به سرزنش

33/7

7/ 4

22/2

2/ 2

22/3

6/ 3

33/2

1/ 2

33/2

1/ 8

واکنش به ناکامي

39/3

2/ 1

28/7

2/ 3

29/2

بي مسئولیتي عاطفي

36/7

1/ 2

22/7

6/ 8

26/3

1 /2
2/ 3

39/3

2/ 1

38/7

4/ 2

29/7

3/ 2

36/3

1/ 6

بیش نگراني توأم با اضطراب

36/7

1/ 2

22/2

2/ 2

22/3

3/ 2

29/7

3/ 2

32/2

7/ 2

اجتناب از مشكالت

42/2

2/ 2

21/2

3/ 4

27/2

42/2

2/ 2

42/2

6/ 9

وابستگي به ديگران

36/2

8/ 6

26/3

3/ 2

22/3

2/ 3

32/7

7/ 2

32/7

7/ 2

49/3

2/ 1

36/2

34/2

8/ 9

64/2

½
2/ 6

36/2

2/ 2

49/3

2/ 1

48/7

3/ 2

64/3

3/ 2

28/7

62/6

32/2

66/2

انتظار بیش از حد از خود

به تغییر

درماندگي نسب

کمال گرايي

6/ 4

اطالعات جدول  2نشان ميدهد که خرده مقیاسهای

رخ نداده اس .به نحوی که در مرحله پیش آزمون برابربا

باورهای غیر منطقي افراد گروه آزمايش در مرحله پس

 324/3بوده و به  322رسیده اس .

آزمون بهبود نسبي يافته اس .

در نتیجه براساس اطالعات موجود ،نمرات باورهای غیر

درکل میانگین کلي نمره باورهای غیر منطقي افراد گروه

منطقي و خرده مقیاسهای آن درمیان افراد گروه آزمايش

زوج درماني هیجان مدار از  314/2به  224/3کاهش

که آموزش ديدهاند ،کاهش چشمگیری پیدا کرده اس

ودر مرحله پیگیری نیز تغییر جزئي داشته و

ودر مرحله پیگیری نیز از ثبات نسبي برخوردار بوده اس

پیداکرده اس

ولي گروه گواه تغییری نداشته اس .

به  242/3رسیده اس .
ولي تغییر چنداني بین نمره کلي و خرده مقیاسهای باورهای
غیر منطقي افراد گروه گواه نسب

به مرحله پیش آزمون

 -2طالق عاطفی
جدول -9مقايسه طالق عاطفي در مرحله پیش آزمون ،پس آزمون وپیگیری
گروهها
مرحله

گروه زوج درماني هیجان مدار
پیش آزمون

متغیر

میانگین

انتقاد و سرزنش
سكوت و
جبهه گیری
واکنش عاطفي

گروه گواه

پس آزمون

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

پیگیری
میانگین

پیش آزمون

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

پس آزمون
میانگین

انحراف
معیار

3/ 2

2/ 2

2/ 2

2/ 4

2/ 2

2/ 2

3 /2

2/ 2

3/ 3

2/ 2

3/ 4

2/ 2

1 /2

2/ 1

2/ 2

2/ 7

3 /3

2/ 2

3/ 3

2/ 2

2/ 7

2/ 7

6/ 2

2/ 2

6/ 2

2/ 2

2 /8

2/ 1

2/ 7

2/ 7

پرستو صالحپور و همکاران
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آمیزش عاطفي

2/ 7

2/ 8

6/ 3

2/ 2

6/ 2

2/ 4

2 /7

2/ 1

2/ 7

2/ 7

قدرت و منابع

2/ 7

2/ 2

6/ 7

2/ 2

6/ 8

2/ 4

2 /9

2/ 7

2/ 9

2/ 7

2/ 4

2/ 1

6/ 4

2/ 2

6/ 4

2/ 2

2 /4

2/ 1

2/ 2

2/ 2

زاويه سوم

2/ 2

2/ 4

6/ 6

2/ 4

6/ 2

2/ 4

محدود کردن

3/ 2

2/ 2

2/ 2

2/ 2

مشكالت جنسي

3/ 2

2/ 4

222/2

2/ 2

1 /2
2/ 2

2/ 3

1 /2
3 /6

2/ 1

1 /2
3/ 6

2/ 1

2/ 2

3 /3

2/ 1

3/ 3

2/ 2

طالق عاطفي

21/6

6/ 9

67/7

2/ 4

61/2

2/ 2

22/8

¼

21/6

3/ 9

فقدان ،افسردگي و
سرخوردگي

2/ 8

2/ 7

بر اساس اطالعات جدول 3خرده مقیاسهای طالق عاطفي

جه

افراد گروه آزمايش در مرحله پس آزمون بهبود نسبي يافته

پیش آزمون و پس آزمون در آن و جه

اس .

آزمون ،برای تحلیل دادهها ی مربوط در هر يک از فرضیه ها،

درکل میانگین کلي نمره طالق عاطفي افراد گروه زوج

ابتدا مدل آماری تحلیل کوواريانس چند متغیری اجرا شده

درماني هیجان مدار از  21/6به 67/7کاهش پیداکرده اس

اس .

ودر مرحله پیگیری نیز تغییر جزئي داشته و به  61رسیده

در بررسي صح

اس .

کوواريانس الزم بود از طريق تعامل پیشآزمون متغیرهای

ولي تغییر چنداني بین نمره کلي و خرده مقیاسهای طالق

باورهای غیر منطقي وطالق عاطفي با متغیرهای مستقل

به مرحله پیش آزمون رخ

(روشهای آزمايش) ،مفروضههای اين روش آماری يعني

نداده اس .به نحوی که در مرحله پیش آزمون برابر با

پیش فرض نرمال بودن توزيع ،برابری واريانسهای خطا و

22/8بوده و به  21/6رسیده اس .

همگني شیبهای خط رگرسیون مورد بررسي واقع شد.

در نتیجه براساس اطالعات موجود ،نمرات طالق عاطفي و

 -6زوج درماني هیجان مدار بر کاهش باورهای غیرمنطقي

خرده مقیاسهای آن درمیان افراد گروه آزمايش که

ودرطول زمان از پايداری مناسبي

عاطفي افراد گروه گواه نسب

آموزش ديده اند ،کاهش چشمگیری پیدا کرده اس

و

تحلیل دادهها با توجه به طرح پژوهش و استفاده از
کنترل اثر پیش

وسقم فرضیهها قبل از اجرای تحلیل

زنان متأهل موثراس
برخورداراس .

در مرحله پیگیری نیز از ثبات نسبي برخوردار بوده اس
ولي گروه گواه تغییری نداشته اس .
جدول -4نتايج تحلیل کوواريانس بین گروهي اثرات زوج درماني هیجان مدار بر کاهش باورهای غیرمنطقي زنان متأهل
شاخص

مجموع

درجه

مجذور

متغیر

مجذورات

آزادی

میانگین

تعامل(پیش آزمون)

62328/222

6

62328/222

1/999

باورهای غیرمنطقي

4728/122

6

4728/122

3/266

2/284

گروه

79739/278

6

79739/278

24/643

2/222

خطا

39714/183

27

6472/711

کل

2922622/222

32

ضريب

F

معناداری(P).
2/263

2/221
2/621
2/117

تغییر اتا

نتايج جدول  4نشان ميدهد نمره کلي باورهای غیرمنطقي

بنابراين براساس نتايج آزمون تحلیل اثرات زوج درماني هیجان

( )2/22/64معنادار ميباشد.

مدار بر کاهش باورهای غیرمنطقي زنان متأهل آموزش ديده
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معنيدار بوده اس  .درضمن میزان اين تفاوت ؛يعني ضريب کل
تغییر اتا برابر  2/117شده اس

پرستو صالحپور و همکاران

زوج درماني هیجان مدار بوده اس  .به منظور بررسي پايداری
آموزش ،از آزمون  tهمبسته استفاده شد.

يعني حدود  %11/7ازتغییرات

کاهش باورهای غیرمنطقي زنان متأهل گروه آزمايش در اثر
جدول -5نتیجه آزمون همبسته نمرات باورهای غیرمنطقي زنان متأهل گروه زوج درماني هیجان مدار
گروه زوج درماني هیجان مدار

شاخص
متغیر

مرحله

باورهای غیرمنطقي

همبسته tنسب

میانگین

انحراف معیار

پس از مداخله

224/33

32/22

پیگیری( تعقیبي)

242/33

69/86

T

Df

P

6/377

64

2/692

بر اساس اطالعات جدول 2و براساس نتايج حاصل از اجرای

بر کاهش باورهای غیرمنطقي زنان متأهل آموزش ديده در طول

آزمون  tهمبسته ،تفاوت بین آزمون معنا دار نیس

زمان از پايداری مناسبي برخوردار اس .

تفاوت نمرات باورهای غیرمنطقي زنان گروه آزمايش در

در جدول 1نتیجه چهار آزمون چند متغیره جه

مرحله آزمون تعقیبي(پیگیری) نسب
معنادار نیس

و اين بدان معناس

به مرحله پس آزمون

معناداری اثر

تعاملي متغیر مستقل در مدل را نشان ميدهد.

که زوج درماني هیجان مدار
جدول -1نتايج آزمونهای چند متغیره برای باورهای غیرمنطقي درمرحله پیگیری

آزمونها

مقادير

F

درجه آزادی اثر

درجه آزادی خطا

معناداری)(P

اثر پیالبي

2/946

623/82

2

63

2/226

الندای ويلكس

2/229

623/82

2

63

2/226

اثر هتلینگ

62/972

623/82

2

63

2/226

بزرگترين ريشه روی

62/972

623/82

2

63

2/226

همانطور که مشاهده ميگردد هر چهار آمارۀ چند متغیری

ترتیب فرض صفر آماری رد و مشصص ميگردد که متغیر

مربوطه يعني اثر پیاليي ،الندای ويلكس ،اثر هتلینگ و

وابسته(باورهای غیرمنطقي) از متغیر مستقل طرح مداخله (زوج

بزرگترين ريشه روی ،معنيدار ميباشند )p <2/22(.بدين

درماني هیجان مدار) تأثیر پذيرفته اس .

پرستو صالحپور و همکاران
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جدول -7نتايج آزمون کروي موچلي متغیروابسته
شاخص
متغیر
باورهای غیرمنطقي

موچلي
Muchly
2/424

خي دو

Df

P

6/718

2

2/262

آزمون
هوينه -فلدت
2/129

گرين هاوس -گیسر
2/127

حد پايین
2/222

همانطور که درجدول 7مشاهده ميشود نتايج آزمون کروي

بودن واريانس تفاوت تمام زوجهای اندازه گیری مكرر) برقرار

موچلي نشان داد مقادير مشاهده شده باورهای غیرمنطقي در

نیس .

سطح ( )p<2/22يكسان نميباشد .يعني فرض کروي

(برابر

جدول -8نتايج آزمون اثرات بین آزمودنيها
مجموع مجذورات

شاخص

میانگین

F

معني داری

11/231

2/226

11/231

2/226

هوينه -فلدت

632332/844

6/368

622112/617

11/231

2/226

حد پايین

632332/844

6/222

632332/844

11/231

2/226

متغیر
فرض کروي

632332/844

گرين هاوس-

632332/844

گیسر

باورهای غیرمنطقي

Df

مجذورات
17112/422

2

62914/271

6/223

نتايج جدول 8نشان ميدهدتغییرات متغیروابسته(باورهای
غیرمنطقي) از سطح  2/22کوچكتراس  ،بنابراين اثرات بین
آزمودنيها گزارش ميشود.
جدول  -3آزمون اثرات بین آزمودنيها
F
میانگین
درجه
مجموع
منابع
معناداری
مجذورات
آزادی
مجذورات
تغییرات
)(p
2/222 3961/429 3722427/289
6
3722427/289
ثاب
941/637
64
63242/966
خطا

نتايج جدول  9نشان ميدهد با در نظر گرفتن نمرات باورهای

اس

غیرمنطقي ،تفاوت بین عملكرد گروههای آزمايش و گواه در

مدار) در کاهش باورهای غیرمنطقي معنادار بوده اس .

اين متغیر معنيدار اس  .و اين به معنای آن اس

که در متغیر

وابسته باورهای غیرمنطقي بین دوگروه آزمايش و گواه تفاوت
وجود دارد P<2/22 .به بیان ديگر نتیجه تحلیل حاکي از آن

که اثر متغیر مستقل طرح مداخله (زوج درماني هیجان

بررسی فرضیه دوم پژوهش
-2زوج درماني هیجان مدار بر کاهش طالق عاطفي زنان متأهل
موثراس

ودرطول زمان از پايداری مناسبي برخورداراس .

جدول -63نتايج تحلیل کوواريانس بین گروهي اثرات زوج درماني هیجان مدار بر کاهش طالق عاطفي زنان متأهل
شاخص
متغیر
تعامل(پیش آزمون)
طالق عاطفي
گروه
خطا
کل

مجموع
مجذورات
6/632
678/222
219/211
663/261
62267/222

درجه
آزادی
6
6
6
27
32

مجذور
میانگین
6/632
678/222
219/211
4/681

F

معناداری(P).

2/272
42/237
631/276

2/127
2/222
2/222

ضريب
تغییر اتا
2/262
2/162
2/834

پرستو صالحپور و همکاران
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نتايج جدول 62نشان ميدهددرمولفه طالق عاطفي ()631/27

تغییر اتا برابر  2/834شده اس

معنادار ميباشد.

کاهش طالق عاطفي زنان متأهل گروه آزمايش در اثر زوج

بنابراين براساس نتايج آزمون تحلیل اثرات زوج درماني هیجان

درماني هیجان مدار بوده اس  .به منظور بررسي پايداری

مدار بر کاهش طالق عاطفي زنان متأهل آموزش ديده معنيدار

آموزش ،از آزمون  tهمبسته استفاده شد.

بوده اس

يعني حدود  %83/4ازتغییرات

( )2/22در ضمن میزان اين تفاوت؛ يعني ضريب کل
جدول -66نتیجه آزمون همبسته نمرات طالق عاطفي زنان متأهل گروه زوج درماني هیجان مدار
گروه زوج درماني هیجان مدار

شاخص
متغیر
طالق عاطفي

 tهمبسته

نسب

مرحله

میانگین

انحراف معیار

پس از مداخله

67/17

2/32

پیگیری( تعقیبي)

61/22

6/91

t

df

p

6/289

64

2/638

بر اساس اطالعات جدول 66و براساس نتايج حاصل از

متأهل آموزش ديده در طول زمان از پايداری مناسبي

اجرای آزمون  tهمبسته ،تفاوت نمرات طالق عاطفي زنان

برخوردار اس .

به

در جدول62نتیجه چهار آزمون چند متغیره جه

که

اثر تعاملي متغیر مستقل در مدل را نشان ميدهد.

گروه آزمايش در مرحله آزمون تعقیبي(پیگیری) نسب
مرحله پس آزمون معنادار نیس

و اين بدان معناس

معناداری

زوج درماني هیجان مدار بر کاهش طالق عاطفي زنان
جدول  -62نتايج آزمونهای چند متغیره برای طالق عاطفي درمرحله پیگیری
F

آزمونها

مقادير
a

درجه آزادی اثر

درجه آزادی خطا

معناداری)(P

اثر پیالبي

2/971

229/217

2

63

2/226

الندای ويلكس

2/224

229/217a

2

63

2/226

اثر هتلینگ

39/933

a

2

بزرگترين ريشه روی

39/933

a

229/217
229/217

63

2

2/226
2/226

63

همانطور که مشاهده ميگردد هر چهار آمارۀ چند متغیری

بدين ترتیب فرض صفر آماری رد و مشصص ميگردد که

مربوطه يعني اثر پیاليي ،الندای ويلكس ،اثر هتلینگ و

متغیر وابسته (طالق عاطفي) از متغیر مستقل طرح مداخله

بزرگترين ريشه روی ،معنيدار ميباشند (.)p <2/22

(زوج درماني هیجان مدار) تأثیر پذيرفته اس .

جدول -69نتايج آزمون کروي موچلي متغیروابسته
شاخص

موچلي

متغیر

Muchly

طالق عاطفي

2/193

خي دو

Df

P

4/7112

2

2/292

آزمون
گرين هاوس -گیسر
2/712

هوينه -فلدت

2/842

حد پايین
2/222

همانطور که درجدول 63مشاهده ميشود نتايج آزمون کروي

بودن واريانس تفاوت تمام زوجهای اندازه گیری مكرر) برقرار

موچلي نشان داد مقادير مشاهده شده طالق عاطفي در

نیس .

سطح P> 2/22يكسان نميباشد .يعني فرض کروي

(برابر

پرستو صالحپور و همکاران
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جدول -64نتايج آزمون اثرات بین آزمودنيها
شاخص

مجموع

متغیر

مجذورات

فرض کروي

میانگین

Df

F

مجذورات

معني
داری

882/733

2

442/717

639/433

2/226

طالق

گرين هاوس -گیسر

882/733

6/232

278/772

639/433

2/226

عاطفي

هوينه -فلدت

882/733

6/186

227/221

639/433

2/226

حد پايین

882/733

6/222

882/733

639/433

2/226

نتايج جدول64نشان ميدهد تغییرات متغیروابسته(طالق عاطفي)
از سطح  2/22کوچكتر اس  ،بنابراين اثرات بین آزمودنیها
گزارش ميشود.
جدول-65آزمون اثرات بین آزمودنيها
منابع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

67882/222

6

67882/222

94/633

64

1/724

ثاب
خطا

F

معناداری
)(F

2129/237

2/222

نتايج جدول  62نشان ميدهد با در نظر گرفتن نمرات طالق

ميتواند سطح امید زنان مطلقه را بهبود بصشد .نتايج تحقیق

عاطفي ،تفاوت بین عملكرد گروههای آزمايش و گواه در اين

کرفي ( )6394نشان داد مدل هیجان مداربرکاهش باورهای

که در متغیر وابسته

غیرمنطقي زنان متاهل تاثیر معناداری دارد .نتايج تحقیق پاشنگ

طالق عاطفي بین دوگروه آزمايش و گواه تفاوت وجود دارد.

( )6393نشان داد که زوج درماني به شیوه عقالني–هیجاني در

که اثر

کاهش باورهای غیرمنطقي زوجهای متقاضي طالق مؤثر و و در

متغیر مستقل طرح مداخله (زوج درماني هیجان مدار) در کاهش

طول زمان از پايداری مناسبي برخوردار اس

و زوج درماني به

طالق عاطفي معنادار بوده اس .

شیوه عقالني–هیجاني الیس باعث کاهش باورهای غیرمنطقيِ

نتیجه گیری

(توقع تايید ديگران ،سرزنش کردن خود ،بي مسؤولیتي عاطفي و

متغیر معنيدار اس  .و اين به معنای آن اس

 .p<2/22به بیان ديگر نتیجه تحلیل حاکي از آن اس

هدف کلي اين پژوهش بررسي اثربصشي زوج درماني هیجان
مدار بر کاهش باورهای غیرمنطقي و طالق عاطفي زنان متأهل
اس  .طبق يافتههای اين پژوهش ،زوج درماني هیجان مدار تأثیر
معناداری بر کاهش باورهای غیرمنطقي زنان نشان ميدهد .يافته
های پژوهش حاضر ،همسو با مطالعه نامني ،محمدی پور و
نوری( ،)6391کرفي ( ،)6394پاشنگ ( ،)6393فدايي ،محمدی
و احمدی ( )2266ومولر( )2222بوده و ناهمسو با بصشي از نتايج
محمدی و عسگری( )6384بود .نتايج تحقیق نامني ،محمديپور و
نوری )6391(،نشان داد درمان هیجان مدار به شیوه گروهي

توجه مضطربانه) ،در زوجهای مراجعه کننده به دادگاه های
طالق ميشود .همچنین زوجهايي که درمان عقالني–هیجاني
درياف
نسب

کردند ،اضطراب کمتری نسب
به موقعی

به گروه گواه داشتند و

بحراني طالق خويش تسلط بهتری پیدا کردند.

همچنین يافته های پژوهش حاضر ،همسو با مطالعه فدايي،
محمدی و احمدی ( )2266اس

که نشان دادند درمان عقالني-

هیجاني در مقايسه با درمان فردی باعث کاهش باورهای منطقي
(توقع تايید ديگران ،سرزنش کردن خود و بي مسؤولیتي
عاطفي) در زوجها ميشود .در پژوهش يوسفي و کیاني ()2264
نشان داد که روش درماني رويكردهیجان مدار الیس با کاهش
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باورهای غیرمنطقي بیشتر از مشاوره فردی باعث بهبودی
اضطراب افراد مطلقه میشود .مولر ( )2222نیز در پژوهشي به اين

پرستو صالحپور و همکاران

پیشنهادهای کاربردی

 نتايج تحقیق نشان داد که آموزش زوج درماني هیجان مدار

نتیجه رسید که باورهای غیرمنطقي و میزان سازگاری زناشويي،

بر باورهای غیر منطقي و ابعاد آن تاثیر گذاراس

همبستگي دارد.

خانواده ميتوانند با کمک آموزش باورهای غیر منطقزي زنان

درتبیین اين يافته پژوهشي بايد اشاره داش

باور تغییر ناپذير

همسر به اين موضوع اشاره دارد که فرد معتقد اس
مشكالت رفتاری در افراد امری ذاتي اس

عل

وجود

لذا فرد هیچ گونه

تالشي برای تغییر وضع موجود از خود نشان نميدهد .اين امر در
روابط زوجین باعث از دس

دادن تفكر حل مساله شده،

مشكالت آنها روز به روز عمیق تر و پیچیده تر ميشود .رويكرد
هیجان مدار برای انواع گوناگوني از مراجعین قابلی

کاربردی

دارد ،طیف وسیعي از همسران و و زوجین که از فرهنگها و
طبقات اجتماعي متفاوتي بوده اند ،زوجهای قديميو زوجهايي

پس مشزاوران

متاهل را تنظزیم کزرده واز ايزن طريق به سازگاری زناشويي
کمک کنند.
 فراهم آوردن شرايطي برای برگزاری کارگاه هیجان مدار با
تر توسط مراکز مشاوره در سراسر کشور

دسترسي راح

 فراگیر شدن خدمات مشاوره خانواده برای کاهش پیامدهای
روان شناختي طالق زوجین
 انجام پژوهش های بین فرهنگي درمورد طالق عاطفي در
میان خانواده های ايراني

 پیشنهاد میشود در يک بررسي و با تحلیلهزای آمزاری دقیزقتر

که از بیماری افسردگي و اختالالت اضطرابي (مانند استرسهای

اثربصشزي

پس از آسیب) رنج ميبرند ،همه در اين نظام قرار ميگیرند .در

طالق عاطفي زوجین به تفكیزک جنسزی

نظر هیجان درمانگران ،درک فرايند تجربه و پردازش تعامالت

 به نظرميرسد انجام مشاوره های قبل و استمرار آن در بعد از

همسران همانقدر اهمی

دارد که جه

دهي زوجهای آشفته

درمزان

هیجزان

مزدار

بزر

بررسزي شزود.

ازدواج در زمینه کاهش طالق عاطفي موثر و مفید خواهد بود.

از پاسخهای منفي و جزميدروني و بیروني به سوی انعطاف

 بهره مندی بیش از پیش مراکز مشاوره از طرح های

پذيری و پاسصگو بودن احساسي .مواردی چون ( انعطاف

مداخلهای و ياجلسات مشاوره فردی

پذيری در پاسخها و پاسصگو بودن از نظر احساسي ) پايههای

محدودیت پژوهش

نگهدارندهی دلبستگي ايمن میان همسران هستند .به نظر ميرسد
که تعامالت جاری میان همسران از دو طريق حفظ و ايجاد
ميشود  :يكي تجربهی هیجاني افراد از نفر مقابل و ديگری
روشي که اشصاص با تأسي بر واقعی های درون رواني خود و
رفتارهای تكراری همسر ،تعامالت را سوی ديگری در تقابلند و
بطور مستمر موجب بازآفريني يكديگر ميشوند .از اين رو اگر
زوجها به خلق رشتههای هیجاني مثب

توفیق يابند ،هم

واقعی های درون رواني و هم رفتارهای تكراری ،دگرگون
شده ،مورد پردازش و سازماندهي مجدد قرار خواهند گرف .

 -6اين تحقیق صرفا به زنان متأهل منطقه 4شهر تهران در سال
 6391محدود ميباشد که به مراکز مشاوره و روان درماني
مراجعه نموده اندلذا در تعمیم نتايج به ساير گروهها بايد احتیاط
الزم را داش .
 -2بايد توجه داش .ابزار گردآوری در اين تحقیق صرفا به
پرسشنامه های مربوط به طالق عاطفي و باورهای غیر منطقي
محدود اس

و از ساير روشها مانند مصاحبه،مشاهده و ...استفاده

نشده اس .
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی

خلق و آفرينش رشتههای ايمن دلبستگي ،آماج نهايي درمان

 بهتر اس بررسي متغیرها در جامعه بزرگتر نیز انجام شود.

زوج درماني هیجان مدار اس .

 تكرار پژوهش در جامعهای بزرگتر و نمونهای بزرگتر وانجام مطالعات
طولي،موردی و تطبیقي در سطح شهرستاهای کشور


به دس

ايراني

آوردن آمار مستندی از میزان طالق عاطفي در خانواده های
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Abstract
Introduction: The purpose of this study was to investigate the
effectiveness of emotion-focused couple therapy on reducing
irrational beliefs and emotional divorce of married women.
Methods: The statistical population consisted of all married women
in district 4 of Tehran in 1396 who referred to counseling centers.
The sampling method was available. Initially, 200 married women
between 25 and 40 years of age who referred to counseling centers in
Tehran District 4 due to marital dissatisfaction were administered the
Jones Unreasonable Beliefs Questionnaire (1968) and the Affective
Divorce of Mohammadi et al. (2015) and among those who tested
Irrational beliefs and emotional divorce had a high score, 40 people
were selected and randomly divided into two equal experimental and
control groups. Then the experimental group received 10 sessions of
independent variable emotional therapy and the control group
received no treatment. At the end of the sessions, questionnaires of
irrational beliefs and emotional divorce were completed by
individuals in each group.
Results The results of data analysis through covariance test showed
that emotion-focused couple therapy reduced marital beliefs and
emotional divorce of married women.
Conclusion: It seems that counseling before marriage and its
continuation after marriage can be effective in reducing emotional
divorce.
Key words: Emotional Couple Therapy, Irrational Beliefs, Emotional
Divorce, Married Women.

