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پژوهش بﺮرسي تاثیﺮ آموزش مهارتهای روان پويشیي وتیاه میدت بیﺮ ﺣساسییو اضیطﺮابي ،تحمی
ناپذيﺮی بﻼتكلیفي ،سﻼمو روان و شاخصهای سﻼمو زوعین در آستانه طﻼق بود.
روش کار :پژوهش ﺣاضﺮ يک پژوهش نیمه آزمايشي با طﺮح پیش آزمون-پس آزمون و ﮔﺮوه
نتﺮل بود ه بﺮ روی زوعین شهﺮ مشهد در سال  1391انجام شد 39 .زوج ( 29نفﺮ) ه واعد شﺮاي
ورود به مطالته بودند به صورت داوطلطانه انتخاب شدند و  11زوج ( 39نفﺮ) در ﮔﺮوه نتﺮل و 11
زوج ( 39نفﺮ) در ﮔﺮوه آزمايش به صورت تصادفي ﮔمارش شدند .عهو ﮔﺮد آوری اطﻼعات از
پﺮسشنامههای ﺣساسیو اضطﺮابي تجديد نظﺮ شده ،عدم تحم بﻼتكلیفي ،سﻼمو عموميو همنیطور

Email: H.toozandehjani@yahoo.com

اندازه ﮔیﺮی شاخص توده بدني ،فشار خون و سطح لستﺮول استفاده شد .پﺮسشنامهها ابتدا توس
ﮔﺮوهها تكمی شد ،سپس بﺮای ﮔﺮوه آزمايش مداخله مهارتهای روان پويشي وتاه مدت انجام
ﮔﺮفو ،پس از دوره آموزش مجدد پﺮسشنامهها توس دو ﮔﺮوه تكمی ﮔﺮديد .اطﻼعات عمع آوری
شده با استفاده از نﺮم افزار  SPSSنسخه 66و آزمون آنالیز وواريانس تجزيه و تحلی شدند.
نتایج :نتايج آزمون آنالیز وواريانس نشان داد ،مداخله آموزش مهارتهای روان پويشي وتاه مدت
بﺮ ﺣساسیو اضطﺮابي ،تحم ناپذيﺮی بﻼتكلیفي ،سﻼمو روان و شاخصهای سﻼمو زوعین تأثیﺮ
متناداری دارد(.)p>9/991
نتیجه گیری :نتايج اين مطالته نشان داد بﺮنامیه آمیوزش مهیارتهیای روان پويشیي وتیاه میدت در
بهطود سطح ﺣساسیو اضطﺮابي ،تحم ناپذيﺮی بﻼتكلیفي ،سیﻼمو روان و شیاخصهیای سیﻼمو در
زوعین موثﺮ بوده اسو.
کلمات کلیددی :مهیارتهیای روان پويشیي وتیاه میدت  ،ﺣساسییو اضیطﺮابي ،تحمی ناپیذيﺮی
بﻼتكلیفي ،سﻼمو روان ،شاخصهای سﻼمو ،طﻼق
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هدی نداف و همکاران

مقدمه

اين تزلزل ،بﺮ سﻼمو و روان اعضای خیانواده و رشید ططیتیي و

خانواده به عنوان يكي از مه تﺮين نهادهیای عامتیه ،در آينیده و

سال آنها اثﺮات مخﺮبي بﺮ عای ميﮔذارد (.)1

سﺮنوشو آن نقش به سزايي را ايفا مي ند .خانواده بنیادیتیﺮين

ططق ﮔزارش مﺮ ز ملي آمار و ارقام بهداشیتي آمﺮيكیا (،)6911

تشییك اعتمییاعي و اصییليتییﺮين عییز اعتمییا اسییو .ايیین نهییاد

در چه سال ﮔذشته ،شمار رواب منجﺮ به طﻼق تقﺮيطاً سیه بﺮابیﺮ

اعتماعي بتنوان عام واسطهای اسو ه نقیش مهمیيدر انتقیال

ﮔﺮديده اسو ،به طوری ه ساالنه تقﺮيطاً يک میلیون آمﺮيكیايي

هنجارهای و فﺮهنگ هﺮ عامته از نسلي به نس بتدی ايفا مي ند

درپي طیﻼق والیدين شیاهد از هی پاشییدن خیانواده هسیتند در

بﺮ سايﺮ نهادهیا شیناخته

عامته ايﺮاني نیز آمار طﻼق بسیار باال ميباشد و شور ايیﺮان بیه

و بتنوان بهتﺮين تجليﮔاه فﺮهنگ ﺣا

ميشود .در واقع خانوادهها عامته را پديد ميآورند و بهنجیاری

نوعي عز سﺮدمداران اين آمار ميباشد (.)1

يییا نابهنجییاری عامتییه در ﮔییﺮو شییﺮاي عمییوميخییانوادههاسییو.

روانشناساني ه در ﺣوزه مشكﻼت زندﮔي زناشويي فتالیو

دستیابي به عامته سال در ﮔﺮو سﻼمو خانواده اسو و هیچ يک

دارند ،خاطﺮ نشان مي نند ه بﺮای پیش ﮔیﺮی از طﻼق و

از آسیبهای اعتماعي فارغ از تأثیﺮ خانواده بوعیود نمیيآيید و

ارضای نیازهای زناشويي و رواني ،یفیو رواب بین زوعین از

به همین تﺮتیب نیز هیچ عامتهای نميتواند ادعای سﻼمو نید،

اهمیو بسزايي بﺮخوردار اسو( .)1اين انديشمندان بﺮ نقش

مگﺮ آنكیه از خیانوادههیای سیال بﺮخیوردار باشید ( .)1يكیي از

بﺮخي سازههای شناختي -هیجاني آسیب شناسانه در یفیو

مه تﺮين زيﺮسیست های خیانواده و شیايد مهی تیﺮين زيﺮسیسیت ،

رابطه زناشويي و نیز سﻼمو عسميو رواني زوعین تا ید ﺮده

زيﺮسیست زناشیويي میيباشید یه بنییان سیﻼمو خیانواده را بنیا

اند ه در اين میان ميتوان به سازههای ﺣساسیو اضطﺮابي، 1

مينهد .مطلوبیو ،رضايو ،خشنودی ،یفییو و یار ﺮد بهینیه

تحم ناپذيﺮی بﻼتكلیفي 6و ابتاد سﻼمتي آن همچون سﻼمو

زيﺮسیست زناشويي ،عام بسیار تاثیﺮﮔذاری در شكوفايي ،رشید

روان و شاخصهای سﻼمو 3اشاره داشو.

و پیشﺮفو اعضای خانواده اسو .به نظﺮ ميرسد تاثیﺮ متقاب ايین

ﺣساسیو اضطﺮابي (تﺮس از اضطﺮاب و اﺣساسات عسماني

عوام در موفقیو و پايداری ازدواج نقیش بیه سیزايي دارد (.)1

مﺮبوط به آن) يک سازه شناختي -هیجاني اسو ه در آن فﺮد

عﻼوه بﺮ اين بهداشو رواني نس های عامته نیز در ﮔیﺮو تیامین

از نشانههای بدني ه با انگیختگي اضطﺮابي مﺮتط

اسو

بهداشو رواني خانواده به عنوان يیک یانون مملیو از محطیو و

(افزايش ضﺮبان قلب ،تنگي نفس ،سﺮﮔیجه) ،ميتﺮسد ( )8و

آرامش بﺮای تحیول در رشید استتدادهاسیو( )6بیه شیكلي یه

بیان ننده تﺮس از نشانههای اضطﺮابي اسو ( )1ه منجﺮ به

هﺮﮔونه آسیطي به آن ،نس آينیده را از آثیار سیو خیود مصیون

سوﮔیﺮیهايي در بازيابي و پﺮدازش اطﻼعات مﺮبوط به

نخواهد ﮔذاشو و سازمان های اعتماعي زيادی را درﮔییﺮ خیود

محﺮکهای فﺮاخوان اضطﺮاب ميشود ه اين خود زمینه را

خواهد ساخو(.)3

بﺮای ابتﻼی فﺮد به اختﻼالت رواني از عمله اضطﺮاب و

بییا توعییه بییه اهمیییو سییﻼمو خییانواده و ت یأثیﺮ آن بییﺮ وضییتیو

وﺣشوزدﮔي فﺮاه ميسازد ( .)9اين سازه نقش مهميدر

روانشناختي و یفیو زندﮔي افﺮاد ،بايد به مسیاللي یه سیﻼمو

ﮔستﺮش و تداوم اختﻼالت اضطﺮابي بازی مي ند ()19

خانواده را مورد تهديد قﺮار ميدهد ،توعه ويژه یﺮد .بیه عنیوان

تحقیقات نشان داده اسو ه زوعین مطتﻼ به مشكﻼت زناشويي،

یه سیﻼمو خیانواده را میورد تهديید قیﺮار

ﺣساسیو اضطﺮابي بااليي دارند و اين ﺣساسیو اضطﺮابي باال

مییيدهیید و آسیییبپییذيﺮی را بییﺮای اعضییای آن بییه همییﺮاه دارد،

با

مثالي از اين مسیال

باعث ميشود با تجﺮبه وچکتﺮين نشانههای بدني مﺮتط

مي توان طﻼق را نام بیﺮد ( .)4طیﻼق موعیب از هی پاشییدﮔي
شخصي ،خانوادﮔي و اعتماعي شده ( ،)4سیاختار خیانواده را از
بین ميبﺮد و رواب فﺮزندان با والدينشیان را متزلیزل میي نمايید و

1

anxiety sensitivity
2
Intolerance of uncertainty
3
health indicators
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اضطﺮاب ،فﺮد اﺣساس ند ه وضتیو سختي را پیش رو دارد

منجﺮ به افزايش فشار خون در هنگام پیش بیني نتايج منفي در

ه طي آن ممكن اسو تحم تتارضهای ارتطاطي را نداشته

و

موقتیوهای مطه ميشود ( .)11مطابق با پژوهش شین

باشد( .)11اين پديده زمینهساز بﺮوز اضطﺮاب بیشتﺮ در آنها و

همكاران ( )6919تحم ناپذيﺮی بﻼتكلیفي باال نیز به طور مثطو

پﺮخاشگﺮی و ﺣمﻼت وﺣشوزدﮔي

با فتالیو آمیگدال و به طور منفي با فتالیو ﺮتكس عقطي

ميﮔﺮدد( .)16بنابﺮاين ﺣساسیو اضطﺮابي را ميتوان به عنوان

پیشاني میاني 6رابطه دارد ه فتالیو هﺮ دوی اين نواﺣي در

يكي از عوام خطﺮ مشكﻼت زناشويي زوعین در آستانه طﻼق

بﺮوز پﺮخاشگﺮیهای بین فﺮدی و نیز تصمیمات آني تاثیﺮﮔذار

مورد توعه قﺮار داد .از سويي ديگﺮ ،تحم ناپذيﺮی بﻼتكلیفي

اسو (.)1

يک متغیﺮ تفاوتهای فﺮدی اسو ه به ظﺮفیو تجﺮبه در

با توعه به اهمیو متغیﺮهای ذ ﺮ شد در زندﮔي زناشويي و

مقاومو در بﺮابﺮ ابهام و سﺮدرﮔمياشاره دارد( )13تحم ابهام

پیشگیﺮی از طﻼق ،درمانهای روانشناختي مختلفي بﺮای بهطود

و بﻼتكلیفي شام راهطﺮدهای بقا در بحﺮان و رهنمودهايي بﺮای

عملكﺮد زوعین در اين متغیﺮها طﺮاﺣي شده اسو .آموزش

پذيﺮش واقتیو اسو( .)16افﺮاد با استفاده از اين مهارت ياد

مهارتهای روان پويشي وتاه مدت يكي از اين درمانها

ميﮔیﺮند تا هﺮچه را ه نميتوانند تغییﺮ دهند ،بپذيﺮند(.)14

وتاه مدت،

ﺣتي بﺮوز بالفت

مشخصهی عمدهی تنظی

هیجاني افﺮاد با تحم

ميباشد .آموزش مهارتهای روان پويشي

ناپذيﺮی

نشاندهنده اين واقتیو اسو ه تتارضهای زناشويي بﺮای

بﻼتكلیفي ،تﻼش فﺮاوان اين افﺮاد بﺮای علوﮔیﺮی از هیجانات

هﺮيک از زوعین همانند يک وسیله ططیتي اسو ه بتوانند

منفي و تسكین فوری هیجانات منفي تجﺮبهشده اسو(.)11

ويژﮔيهای درون رواني خود را از طﺮيق آنها بﺮوز دهند و به

ناتواني زوعین در نتﺮل هیجانات منفي خود در رفتارهای

نمايش بگذارند ( .)18فﺮض بنیادی رويكﺮد رواب

موضوعي

تكانشي و پﺮخاشگﺮانه و تتارضات زناشويي نمود پیدا

درباره مسال رواني اين اسو ه آشفتگيهای رواني ،بازتابي از

مي ند( .)12اين در ﺣالي اسو ه پديده طﻼق و ه متغیﺮهای

ويژﮔيهای پاتولوژيک ساختارهای روانشناختي زيﺮبنايي

ﺣساسیو اضطﺮابي و تحم ناپذيﺮی بﻼتكلیفي باال با عوام

هستند( .)19بنابﺮاين ،هدف مداخله آموزش مهارتهای روان

عسماني و نیز سﻼمو رواني ارتطاط مستقی داشته و به شك

پويشي

ار ﺮد و پیامدهای

مستقی و غیﺮ مستقی دارای ارتطاطات چندی هستند( .)1بﺮای

نشانههای آسیبشناسي رواني بﺮ اساس مضامین اصلي

مثال در الگوی زيستي -رواني -اعتماعي ه به اختصار BPS1

تتارضهای دروني و تغییﺮ آنها اسو( .)69وقتي تتارضهای

نامیده ميشود و الگويي میان رشتهای اسو ،سﻼمو و رفاه فﺮد

اصلي ،شناسايي ،تفسیﺮ و ﺣ و فص ميﮔﺮدد ،فﺮد ظﺮفیو

بستگي به ﮔستﺮهای از عوام زيستي ،رواني و اعتماعي دارد.

شناسايي ،پیشبیني ،تغییﺮ يا نتﺮل اﺣساسات و رفتارهای خود را

اين مدل شﺮح ميدهد ه تمامي سه عام فوق به يک اندازه در

به دسو ميآورد( .)69بنابﺮاين روشهای ﺣ و فص تتارضات

سﻼمو و رفاه انساني دارای اهمیو هستند و بیماریهای

دروني بهطود مييابد و عﻼل و نشانههای آسیبشناسي رواني و

ابتاد عسماني،

مشكﻼت زناشويي ه بازتابي از اين تتارضها هستند ،بهطود

روانشناختي و محی اسو .بنابﺮاين تمام ابتاد بهطور يكپارچه و

مييابند ( .)61عﻼوه بﺮ اين تجﺮبیاتي ه در مداخله آموزش

با ه

ار مي نند ( .)1در اين میان طﻼق به عنوان يكي از

مهارتهای روان پويشي وتاه مدت بﺮای زوعین فﺮاه ميشود

عوام

مه بﺮ ه زننده اين چﺮخه بالططع دارای نتايج و

به آنها مک مي ند تا با سﺮدرﮔميهای ﺣاص از مشكﻼت

عسميو رواني نتیجه عدم تتادل منظ

بد ار ﺮدی هايي در همه ابتاد زندﮔي فﺮد خواهد بود( .)1بﺮای
مثال در پژوهشهای انجام ﮔﺮفته تحم

وتاه مدت ،شناسايي متنا،

زناشويي مقابله نند( .)66

ناپذيﺮی بﻼتكلیفي
biopsychosocial

1

posterior frontomedian cortex

2
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با توعه به اهمیو متغیﺮهای مذ ور در سﺮنوشو زندﮔي

داشته باشند ،زوعیني ه در طول درمان مشخص شود ه

خانوادﮔي ،پژوهش ﺣاضﺮ در نظﺮ دارد اثﺮبخشي آموزش

شﺮاي منططق با اهداف پژوهش نداشته باشند.

مهارتهای روان پويشي وتاه بﺮ ﺣساسیو اضطﺮابي ،تحم

عامه آماری پژوهش ﺣاضﺮ لیه زوعین متقاضي طﻼق مﺮاعته

ناپذيﺮی بﻼتكلیفي ،سﻼمو رواني و شاخصهای سﻼمو در

ننده به مﺮا ز تخصصي مشاوره و روانشناسي در سطح شهﺮ

زوعین در آستانه طﻼق مورد سنجش قﺮار دهد.

مشهد (ارعا شده از سوی مﺮ ز مداخله در بحﺮان سازمان

روش کار

بهزيستي شهﺮ مشهد) در شش ماهه دوم سال  1391بودند .از بین

پژوهش ﺣاضﺮ از نظﺮ هدف ،يک تحقیق ابﺮدی و از نظﺮ طﺮح
يک تحقیق شطه آزمايشي نیمه تجﺮبي (طﺮح پیش آزمون -پس
آزمون و با ﮔﺮوه نتﺮل) ميباشد .بتد از تصويب طﺮح ،نمونه
پژوهش مورد نیاز از بین داوطلطیني ه به دعوت به شﺮ و در
پژوهش توس پژوهشگﺮ پاسخ مثطو دادند انتخاب شده و پس
از تايید در زمینه دارا بودن متیارهای ورود به عنوان نمونه نهايي
انتخاب شدند .سپس آزمودنيها با استفاده از عايگزيني تصادفي
در دو ﮔﺮوه آزمايش نتﺮل عايگزين شدند .در مﺮﺣله بتد پیش
آزمون بﺮای همه ﮔﺮوههای آزمايشي اعﺮا و پس از آن آموزش
مهارتهای روان پويشي وتاه مدت بﺮای آزمايشي اراله ﮔﺮديد

عامته آماری و با عنايو به نیمه آزمايشي بودن ار ،پژوهشگﺮ
نمونهای به ﺣج  39زوج با توعه به متیارهای شمول از بین
افﺮاد عامته آماری انتخاب شدند .در پژوهش ﺣاضﺮ نیز با توعه
به نو پژوهش ه نیمه تجﺮبي بود تتداد  39زوج به عنوان
آزمودني انتخاب شده و بهصورت عايگزيني تصادفي در دو
ﮔﺮوه آزمايشي و نتﺮل قﺮار ﮔﺮفتند ،بدين تﺮتیب در هﺮ ﮔﺮوه
تتداد  11زوج ﺣضور داشتند .در اين پژوهش به دلی اينكه
فهﺮسو تمام افﺮاد عامته تحقیق در دستﺮس پژوهشگﺮ نطود،
امكان استفاده از نمونهﮔیﺮی تصادفي وعود نداشته و بنابﺮاين از
شیوه نمونهﮔیﺮی در دستﺮس با عايگزيني تصادفي استفاده شد.

اما ﮔﺮوه نتﺮل درماني را دريافو نكﺮدند .در انتها و پس از

ابزار پژوهش

اعﺮای طﺮح درمان ،پس آزمون بﺮای تماميآزمودنيهای دو

پرسشنامه حساسیت اضطرابی تجدید نظر شده (:)ASI-R

ﮔﺮوه پژوهش اعﺮا شد و پس از عمع آوری نتايج و با استفاده از

در اين پژوهش بﺮای اندازهﮔیﺮی ﺣساسیو اضطﺮابي از

آزمونهای آماری مناسب به تصمی ﮔیﺮی در مورد رد يا عدم

پﺮسشنامه ﺣساسیو اضطﺮابي تجديد نظﺮ شده ()61( )ASI-R

رد فﺮضیههای آماری پژوهش پﺮداخته شد .متیارهای ورود به

استفاده خواهد شد .اين پﺮسشنامه  32سوالي ه در طیف لیكﺮت

مطالته ﺣاضﺮ عطارت بود از :زوعین متقاضي طﻼق توافقي،

نمﺮهﮔذاری ميشود ،چهار بتد تﺮس از نشانههای تنفسي ،تﺮس

زوعیني ه ماي به همكاری عهو دريافو مداخله مشاوره ای

از وا نشهای اضطﺮابي قاب

مشاهده در عمع ،تﺮس از

بودند ،زوعیني ه تحصیﻼت ديپل و باالی ديپل داشته باشند،

نشانههای قلطي عﺮوقي -متدی رودهای و تﺮس از عدم مهار

زوعیني ه سن آنها بین  69الي  49سال باشد ،نداشتن سابقه

شناختي را شام ميشود .مﺮادیمنش و میﺮعتفﺮی ( )1382در

طﻼق قطلي بﺮای هﺮ يک از زوعین ،عدم وعود اختﻼالت رواني

بﺮرسي ويژﮔيهای روانسنجي پﺮسشنامه ﺣساسیو اضطﺮابي

و يا سابقه ابتﻼ به اختﻼالت رواني بﺮای هﺮ يک از زوعین ،عدم

تجديد نظﺮ شده ،همساني دروني اين مقیاس را با استفاده از

وعود سابقه مشكﻼت عسميﺣاد مﺮتط با سه شاخص سﻼمو

روش آلفای ﺮانطاخ سنجیدند و ضﺮيب آلفای ﺮانطاخ را بﺮای

مورد مطالته در اين پژوهش و متیارهای خﺮوج ه عطارت بود

مقیاس بﺮابﺮ با  9/93و بﺮای خﺮدهمقیاسهای تﺮس از

از زوعیني ه همسﺮی متتاد يا الكلي داشتن ،زوعیني ه

نشانههای قلطي عﺮوقي -متدی رودهای ،تﺮس از نشانههای

مصﺮف ننده ی داروهای روانپزشكي و روانگﺮدان بودند،

تنفسي ،تﺮس از وا نشهای اضطﺮابي قاب مشاهده در عمع و

فﺮازناشويي ميباشند،

تﺮس از عدم مهار شناختي به تﺮتیب  9/86 ، 9/81 ، 9/91و 9/81

تواني ذهني

ﮔزارش ﺮدند ( .)63ضﺮيب پايايي بازآزمايي اين مقیاس در

زوعیني ه سابقه خیانو يا رواب

زوعیني ه يكي از آنها متلولیو عسمييا
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تحقیق مﺮادیمنش و میﺮعتفﺮی ( )1382بﺮای

هدی نداف و همکاران

مقیاس بﺮابﺮ

مﺮبوط به اضطﺮاب و مقیاس افسﺮدﮔي ،مطالتات مختلف ﺣا ي

با  9/91و بﺮای خﺮدهمقیاسهای تﺮس از نشانههای قلطي عﺮوقي-

از اعتطار باالی پﺮسشنامه  GHQاسو .در بﺮرسي ﮔلدبﺮگ و

متدی رودهای ،تﺮس از نشانههای تنفسي ،تﺮس از وا نشهای

ويلیامز ( )1998پايايي دو نیمه ﺮدن پﺮسشنامه بﺮای

اضطﺮابي قاب مشاهده در عمع و تﺮس از عدم مهار شناختي به

پﺮسشنامه را  9/91ﮔزارش ﺮدند ( .)63ثطات دروني با روش

تﺮتیب  9/92 ، 9/94 ، 9/96و  9/91به دسو آمد (.)63

آلفای ﺮونطاخ در مطالته چان ( ،)1981و ييس (9/93 ،)1984

پرسشنامه عدم تحمل بالتکلیفی (: )IUS

ﮔزارش شده اسو .همچنین هﺮمن( ،)1312پﻼهنگ(،)1314

پﺮسشنامه عدم تحم

بﻼتكلیفي ( )IUSتوس

يزدانپناه( ،)1311میﺮفشتي( )1311و صولتي اعتطار پﺮسشنامه

فﺮيستون و

(نسخه فارسي)  GHQ-68را به تﺮتیب به میزان ،9/91 ،9/84

همكاران ( )1994ساخته شد ( .)64اين پﺮسشنامه بﺮای مشخص

 9/96 ،9/26 ،9/81و 9/89ﮔزارش نمودهاند(.)61

ﺮدن و سنجش میزان تحم افﺮاد در بﺮابﺮ موقتیوهای نامطمئن

شاخص توده بدنی ()BMI

و ﺣا ي از بﻼتكلیفي اربﺮد دارد .اين مقیاس  61سوال دارد ه

اين شاخص از تقسی وزن (به یلوﮔﺮم) بﺮ متﺮ مﺮبع قد (به متﺮ)

در طیف لیكﺮت پنج ﮔزينه ای از هیچ وقو ه ارزش 1

محاسطه ميشود .وزن با استفاده از تﺮازوی ديجیتالي با ﺣساسیو

ميﮔیﺮد ،تا امﻼً ه ارزش  1ميﮔیﺮد ،نمﺮهﮔذاری ميشود.

 199ﮔﺮم سنجیده و قد نیز با استفاده از يک متﺮ نواری غیﺮقاب

عدم تحم بﻼتكلیفي چهار ويژﮔي را در تمايز افﺮاد مضطﺮب از
افﺮاد سال مه ميداند :توانايي

امتنا به دقو  9/1سانتيمتﺮ اندازهﮔیﺮی ميﮔﺮدد.

تحم موقتیوهای مطه ،

فشار خون

باورهای مثطو درباره نگﺮاني ،اعتناب شناختي و عهو ﮔیﺮی

فشار خون افﺮاد توس دستگاه فشار خون ديجیتال درمانگاه ولي

منفي به مشك  .فﺮيستون و همكاران ( )1994با استفاده از روش

عصﺮ مشهد با دقو باال اندازهﮔیﺮی ميﮔﺮدد

آلفای ﺮونطاخ ،همساني دروني و اعتطار اين پﺮسشنامه را بﺮابﺮ با

سطح کلسترول

 9/84محاسطه ﺮدند .همچنین در پژوهش ﺣمیدپور ،اندوز و

سطح لستﺮول افﺮاد نیز توس آزمايشگاه درمانگاه ولي عصﺮ

ا طﺮی ضﺮيب آلفای ﺮونطاخ بﺮابﺮ  9/88و اعتطار بازآزمايي

مشهد انجام خواهدﮔﺮديد.

بﺮابﺮ  9/12بدسو آمده اسو (.)64

نتایج

پرسشنامه سالمت عمومی (:)GHQ

همانگونه ه در عدول  1مشاهده ميشود ،میانگین سني 29

اين پﺮسشنامه دارای  68سؤال اسو ه توس ﮔلدبﺮگ ابدا

آزمودني ﺣاضﺮ در پژوهش  31سال و  4ماه و انحﺮاف استاندارد

شده اسو و هدف از طﺮاﺣي آن ،شف و شناسايي اختﻼل

آن  1سال و  1ماه بود .همچنین دامنه سني آنها از  69تا  49سال

روانشناختي در مﺮا ز و محی های مختلف بوده اسو.

ﮔستﺮده شده بود .اين ويژﮔيها به تفكیک شﺮ و نندﮔان هﺮ

سؤالهای پﺮسشنامه دارای  4خﺮده مقیاس ميباشد ه عطارتند از

ﮔﺮوه در عدول زيﺮ نشان داده شده اسو.

مقیاس ار ﺮد عسماني ،مقیاس ار ﺮد اعتماعي ،مقیاس

جدول  -6نحوه توزيع سني ازمودنيها به تفكیک ﮔﺮوههای آزمايشي ()n=29
ﮔﺮوه
روانپويشي
نتﺮل

بیشینه

میانگین

انحﺮاف متیار

نمونه

مینه
26

40

31

5/22

30

24

39

30/5328

4/77

30

24

40

31/387

5/42

29

در عدول  6شاخصهای توصیفي متغیﺮهای پژوهش نشان داده

مستق و وابسته پژوهش از عمله میانگین و انحﺮاف استانداد قید

شده اسو .در اين عدول اطﻼعات توصیفي مﺮبوط به متغیﺮهای

شده اسو.

هدی نداف و همکاران
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جدول  -2اطﻼعات توصیفي مﺮبوط به متغیﺮهای پژوهش در دو ﮔﺮوه پژوهشي
پیش آزمون

روانپویشی

گروه کنترل

پس آزمون

میانگین

انحﺮاف متیار

میانگین

انحﺮاف متیار

ﺣساسیو اضطﺮابي

94/43

19/16

83/33

9 /1

عدم تحم بﻼتكلیفي

88/12

1/11

11/32

2/92

سﻼمو عمومي

11/93

1 /6

14/93

1/18

BMI

63/12

3/12

69/13

6/89

فشار خون

94/82

1/62

83/6

2 /9

لستﺮول

698/13

2/11

186/1

9/61

ﺣساسیو اضطﺮابي

93/6

11/84

96/13

8/96

عدم تحم بﻼتكلیفي

89/32

2/13

88/93

4/91

سﻼمو عمومي

11/83

6/64

16/63

1/82

BMI

61/12

6/24

64/13

6/92

فشار خون

18/8

1/61

82/9

1/83

699/13

2/61

192/92

1/86

لستﺮول

همانگونه ه در عدول  6مشاهده ميشود میانگین ﮔﺮوه

(

آزمايشي ه مهارتهای مطتني بﺮ روانپويشي فشﺮده وتاه مدت

عموميدر

را دريافو ﺮده اند در پس آزمون با میانگین پیش آزمون

(

متفاوت اسو .عهو بﺮرسي متناداری اين تفاوت از آزمون

بدني

واريانس چندمتغیﺮه استفاده خواهد شد .ابتدا

تحلی

مفﺮوضههای اين آزمون و سپس نتايج بدسو آمده از تحلی
واريانس چندمتغیﺮه ﮔزارش شده اسو.

) ،سﻼمو
آزمون

پس
)،
پس

در

آزمون

(
خون

)،
در

پس

آزمون همگني واريانس نشان داد بین واريانس دو ﮔﺮوه
مداخله به روش روان پويشي فشﺮده وتاه مدت و ﮔﺮوه نتﺮل

(

) در اندازه

با مقدار (

فشار
آزمون

(
اينكه

توده

) و نهايتا
لستﺮول

در

آزمون

پس

) تفاوت

متني دار وعود ندارد و همگني واريانسها بﺮقﺮار اسو.

ﮔیﺮی شاخصهای سﻼمو (ﺣساسیو اضطﺮابي ،عدم تحم

مفﺮوضه بتدی نﺮمال بودن توزيع نمﺮات اسو ه از طﺮيق

بﻼتكلیفي ،سﻼمو عمومي ،شاخص توده بدني ،فشار خون و

آزمون ولموﮔﺮوف اسمیﺮنوف مورد بﺮرسي قﺮار ﮔﺮفو .نتايج

سطح لستﺮول) تفاوت متني داری وعود نداشو و همگني

بدسو آمده از اين آزمان ﺣا ي از آن بود ه توزيع نمﺮات

واريانس بﺮقﺮار بود.

متغیﺮ ﺣساسیو اضطﺮابي ،عدم تحم

آزمون لوين نیز نشان داد بین واريانس دو ﮔﺮوه مداخله و نتﺮل

عمومي ،شاخص توده بدني ،فشار خون و سطح لستﺮول در دو

آزمون

ﮔﺮوه مقابله درمانگﺮی و ﮔﺮوه نتﺮل در دو مﺮﺣله اندازه ﮔیﺮی

در

پس

آزمون

ﺣساسیو

اضطﺮابي

(
تحم

پس
)،

بﻼتكلیفي

در

پس

عدم
آزمون

بﻼتكلیفي ،سﻼمو

پیش آزمون و پس آزمون نﺮمال اسو (عدول .)3

بهمن-اسفند-99شماره-6ويژه نامه ،دوره 66

 -881مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

جدول  -6آزمون نﺮمال بودن توزيع دادههای متغیﺮهای پژوهش
اضطﺮابي

ﺣساسیو

بﻼتكلیفي

عدم تحم

سﻼمو عمومي

شاخص BMI

فشار خون

سطح لستﺮول

متغیﺮ

پیش آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

91119

91918

91981

91131

91164

91131

91143

91133

91989

91198

91986

91191

آماره
آزمون
K-M

91922

91699

91699

91916

91911

91931

91911

91919

91699

91911

91699

91199

سطح متناداری

پس از اينكه از رعايو پیش شﺮطهای استفاده از تحلی واريانس

پژوهش نتايج نشان ميدهد ه اين روش مداخله تاثیﺮ متناداری

اطمینان سب شد ،بﺮای بﺮرسي اثﺮبخشي درمان ايماﮔوتﺮاپي بﺮ

بﺮ شاخصهای ﺣساسیو اضطﺮابي ،عدم تحم

بﻼتكلیفي،

متغیﺮهای وابسته ﺣاضﺮ در پژوهش از تحلی واريانس يک طﺮفه

سﻼمو عمومي ،شاخص توده بدني ،فشار خون و لستﺮول

واريانس چندمتغیﺮی به

) دارد (عدول

استفاده شد .با بهﺮه ﮔیﺮی از تحلی

منظور تتیین میزان اثﺮبخشي آموزش ايماﮔوتﺮاپي متغیﺮهای
جدول  -4نتايج تحلی

(
.)4

واريانس چندمتغیﺮی تاثیﺮ عضويو ﮔﺮوهي بﺮ میزان شاخصهای ﺣساسیو اضطﺮابي ،عدم تحم بﻼتكلیفي،
سﻼمو عمومي ،شاخص توده بدني ،فشار خون و لستﺮول

اثﺮ

درعه آزادی

درعه آزادی

سطح

مفﺮوض

خطا

متنادری

41

9/916

9/931

9/991

1
9/998

ارزش

F

ﺣساسیو اضطﺮابي

9/119

6/18

16

عدم تحم بﻼتكلیفي

9/649

19/81

16

41

9/441

4/33

16

41

9/991

9/391

1/63

16

41

9/991

1

فشار خون

9/243

1/89

16

41

9/924

9/818

لستﺮول

9/191

6/31

16

41

9/963

9/999

9/111

12/19

16

41

9/991

1

پیش

سﻼمو عمومي

آزمون

شاخص توده بدني

ﮔﺮوه

اثﺮ المطادا ويلكس

اثﺮ المطادا ويلكس

اثﺮبخشي اين روش در خصوص هﺮ دام از شاخصهای

(

)

) ،عدم

(

) نشان ميدهد

ﺣساسیو اضطﺮابي (
تحم بﻼتكلیفي (

) ،سﻼمو

عمومي(

) ،شاخص توده

بدني (

) و فشار خون

و

نهايتا

اندازه اثﺮ

لستﺮول
ه اين

شاخصها تحو تاثیﺮ عضويو در ﮔﺮوه درماني به روش روان
پويشي وتاه مدت قﺮار ﮔﺮفته اسو( .عدول .)1

هدی نداف و همکاران
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جدول  -5نتايج تحلي واريانس تاثیﺮ عضويو ﮔﺮوهي بﺮ میزان بهزيستي روانشناختي و شاخصهای ايمني
مجمو

اثﺮ

درعه آزادی

عضويو ﮔﺮوهي
خطا

ﺣساسیو اضطﺮابي پس آزمون

1119/98

1

1119/98

61/42

9/991

9/991

عدم تحم بﻼتكلیفي پس آزمون

1134/91

1

1134/91

12/64

9/991

1

سﻼمو عموميپس آزمون

63/12

1

63/12

16/94

9/991

9/946

شاخص توده بدني پس آزمون

21/19

1

21/19

12/41

9/991

9/918

فشار خون پس آزمون

118/21

1

118/21

69/19

9/991

9/993

لستﺮول پس آزمون

3131/34

1

3131/34

19/91

9/991

1

ﺣساسیو اضطﺮابي پس آزمون

6191/91

16

16/91

عدم تحم بﻼتكلیفي پس آزمون

114/19

16

14/88

سﻼمو عموميپس آزمون

169/63

16

6/48

شاخص توده بدني پس آزمون

194/29

16

6/14

فشار خون پس آزمون

1491/91

16

68/18

لستﺮول پس آزمون

3111/46

16

19/83

مجذورات

در اين قسمو از بحث به بﺮرسي تاثیﺮ آموزش مهارتهای روان
پويشي فشﺮده

وتاه مدت بﺮ ﺣساسیو اضطﺮابي ،تحم

ناپذيﺮی بﻼتكلیفي ،سﻼمو رواني و شاخصهای سﻼمو در
زوعین شﺮ و ننده در پژوهش ميپﺮدازي  .مطتني بﺮ نتايج اين
فﺮضیه ،اثﺮبخشي آموزش مهارتهای روان پويشي فشﺮده وناه
مدت بﺮ ﺣساسیو اضطﺮابي (
نا امي(
توده بدني (

مجذورات

خود فﺮد ه ميتواند باشد ( .)62اين نیﺮوهای دروني در

بحث و نتیجه گیری

لستﺮول (

میانگین

F

سطح متناداری

توان آزمون

) ،تح

) ،سﻼمو رواني (
) ،چﺮبي خون (

ناپذيﺮی
) ،شاخص
) و

) در مﺮﺣله پس آزمون مورد تايید قﺮار

ﮔﺮفو.
بﺮ اساس نتايج بدسو امده در مطالته ﺣاضﺮ ،آموزش
مهارتهای روان پويشي وتاه مدت بﺮ سﻼمو عسميو رواني
زوعین در آستانه طﻼق تاثیﺮ متناداری داشته اسو .ديدﮔاه
پويشي زندﮔي رواني را به عنوان عﺮياني درﺣال تغییﺮ مي بیند
ه به طور مداوم تحو تاثیﺮ نیﺮوهای در تتام با يكديگﺮ
اسو .اساساً اين نیﺮوها مﺮبوط به درد رواني هستند و اعتناب از
آن از طﺮيق تحﺮيف يا پنهان ﺮدن دانشمان از منابع شان
اسو .در ابتدا درد مي تواند به عنوان محصول تﺮوما ،تصور
شود ،تﺮومايي ه ناشي از تتارضهای دروني بین بخشهای

تتارض مي تواند منجﺮ به شك ﮔیﺮی دسته ای از دفا های
رواني ﮔﺮدند ه ممكن اسو يک عﻼمو مﺮضي يا سیمپتوم را
شك

دهند ( .)62اين عﻼل مﺮضي ممكن اسو به صورت

عسماني يا رواني تداعي و تصور ﮔﺮدند .عمدهتﺮين نشانهای
رواني اين عﻼل اﺣساس تﺮس ،اضطﺮاب و فشار رواني شديد
اسو .همانگونه ه در قسمو قطلي ﮔفتی اين تﺮس و اضطﺮاب
و فشار رواني خود منجﺮ به ايجاد مشكﻼت اضطﺮابي ،عدم
تحم

وضتیو نامتلوم (بﻼتكلیفي) و عﻼل عسماني مانند

چﺮبي خون و لستﺮول و  ...ميشود .نكته قاب

توعه و

مهمي ه بايد در اين قسمو به آن اشاره نی اعتقاد نظﺮيه
پﺮدازان نظﺮيه روان پويشي فشﺮده وتاه مدت به تاثیﺮ مستقی
اين عﻼوم مﺮضي بﺮ وضتیو عسماني فﺮد اسو ( .)62در واقع
نظﺮيه پﺮدازان اين رويكﺮد بﺮ اين باورند ه عﻼل مﺮضي ناشي
از تتارضات درون رواني ممكن اسو مستقمیا (و نه الزاما به
واسطه استﺮس و اضطﺮاب و فشار رواني) بﺮ سﻼمو عسماني و
از عمله فشار خون و لستﺮول تاثیﺮ داشته باشد ( .)62در واقع
بايد ﮔفو ه بیشتﺮ مشكﻼت عسماني و رواني زوعین در
آستانه طﻼق ه ريشه در وضتیو رواني آنها دارد در پي تجﺮبه
تنشها و فشارهای رواني زناشويي ميباشد ،از همین رو بهطود

هدی نداف و همکاران
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،رواني را راﺣو تﺮ ﺮده و از طﺮيق اهش ﺣساسیو اضطﺮابي

توعه آسیبهای

ميتواند منجﺮ به اهش قاب

اين رواب

عوارض عسماني ای همچون فشار خون و لستﺮول را نیز

 پژوهشگﺮان.)1( عسميو رواني و افزايش سﻼمو رواني ﮔﺮدد

 فشار خون و لستﺮول ه به نوبه خود باعث.اهش ميدهد

زيادی بﺮ اثﺮبخشي آموزش مهارتهای روان پويشي بﺮ بهطود

.تتدي شاخص توده بدني افﺮاد ميشود

رواب زناشويي زوعین و از اين رهگذر بهطود سﻼمو عسميو

تشکر و قدردانی

رواني آنها تا ید ﺮده و در پژوهشهای خود به اين مه صحه

اين پژوهش بﺮﮔﺮفته از رساله مقطع د تﺮی تخصصي نويسنده اول
مقاله ميباشد و از لیه شﺮ و نندﮔان در پژوهش تشكﺮ و
.قدرداني ميشود

 در اين رويكﺮد افﺮاد با دفا های خود از طﺮيق.)68( ﮔذاشتهاند
روشن سازی و مورد چالش قﺮار ﮔﺮفتند آشانا شده و به تدريج
در تماس با درد هیجاني و عﺮاﺣوهای ﮔذشته قﺮار ميﮔیﺮند و
 اﺣساسات و هیجاناتشان مﻼتﺮ شده و،بتد از تخلیه هیجاني
 اين مسئله تحم فشار.پذيﺮش مشكﻼت راﺣو تﺮ ميشود
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Evaluation of the effectiveness of short-term psychotherapy skills training on Anxiety
Sensitivity, intolerance of uncertainty, Mental Health and Health Indicators in
Couples who had Decided to get Divorced
Received: 07/11/2019 - Accepted: 28/11/2019
Hoda Nadaf1
Hasan Toozandehjani*2
Zahra Bagherzadeh Golmakan3
1Department

of Psychology, Neyshabur
Branch, Islamic Azad University, Neyshabur,
Iran
2Department of Psychology, Neyshabur
Branch, Islamic Azad University, Neyshabur,
Iran
3Department of Psychology, Neyshabur
Branch, Islamic Azad University, Neyshabur,
Iran

Email: H.toozandehjani@yahoo.com

Abstract
Introduction: Divorce is one of the most important psychological
issues in couples population which is related to factors such as
anxiety sensitivity, uncertainty intolerance, mental health and health
indicators in couples. Different intervention models have been
studied to modify these factors. The purpose of this study was to
investigate the effect of short-term psychotherapy skills training on
anxiety sensitivity, uncertainty intolerance, mental health, and couple
health indicators on the verge of divorce.
Methods: The present study was a quasi-experimental study with
pre-test and post-test design and control group that was done on
couples in Mashhad in 1397. Thirty (60) couples who were eligible
for inclusion were voluntarily selected and 15 couples (30 persons) in
the control group and 15 couples (30 persons) in the experimental
group were randomly assigned. Revised anxiety susceptibility
questionnaires, uncertainty intolerance, general health, and body
mass index, blood pressure and then the intervention group received
short-term psychodynamic skills intervention. Collected data were
analyzed using SPSS 22 software and covariance analysis test.
Results: The results of covariance analysis showed that the
intervention of short-term psychiatric skills training had a significant
effect on anxiety sensitivity, uncertainty intolerance, mental health
and couple health indicators (P <0.001).
Conclusion: The results of this study showed that short-term
psychosocial skills training program was effective in improving
anxiety level, uncertainty intolerance, mental health and health
indicators in couples.
Key words: short-term psychotherapy, anxiety sensitivity,
uncertainty intolerance, mental health, health indicators, divorce

