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 خالصه 

همچیون   عیواملي  بیا  مسیال  روانیي در عمتییو زوعیین اسیو  یه      تیرين  مهی   از يكیي  طالق مقدمه:

 میرتط   ر زوعینسالمو دهای حساسیو اضطرابي، تحم  ناپذيری بالتكلیفي، سالمو روان و شاخص

از انجیام   هدف. اسو گرفته قرار بررسي مورد اين عوام  تتدي  عهو مختلفي مداخلههای مدل. اسو

روان پويشیي  وتیاه میدت بیر حساسییو اضیطرابي، تحمی         های ثیر آموزش مهارتتا يپژوهش بررس

 .سالمو زوعین در آستانه طالق بودهای ناپذيری بالتكلیفي، سالمو روان و شاخص

پس آزمون و گروه -آزمون یشبا طرح پ يشيآزما یمهپژوهش ن يکحاضر  پژوهش کار: روش

(  ه واعد شراي  نفر 29زوج ) 39 انجام شد. 1391در سال  مشهدشهر  زوعین ی نترل بود  ه بر رو

 11در گروه  نترل و  (نفر 39زوج ) 11به صورت داوطلطانه انتخاب شدند و  ورود به مطالته بودند

اطالعات از  یگمارش شدند. عهو گرد آور يبه صورت تصادف يشدر گروه آزما( فرن 39زوج )

و همنیطور ميحساسیو اضطرابي تجديد نظر شده، عدم تحم  بالتكلیفي، سالمو عموهای پرسشنامه

ابتدا توس  ها استفاده شد. پرسشنامه اندازه گیری شاخص توده بدني، فشار خون و سطح  لسترول

انجام  روان پويشي  وتاه مدتهای مداخله مهارت يشگروه آزما ید، سپس براش ی تكمها گروه

 یورآ. اطالعات عمع يدگرد ی توس  دو گروه تكمها گرفو، پس از دوره آموزش مجدد پرسشنامه

 .شدند تحلی  و تجزيه آنالیز  وواريانسو آزمون 66نسخه   SPSSشده با استفاده از نرم افزار 

روان پويشي  وتاه مدت های آموزش مهارتمداخله  داد، نشان  وواريانس آنالیزآزمون  نتايج نتایج:

 یرثأت سالمو زوعینهای بر حساسیو اضطرابي، تحم  ناپذيری بالتكلیفي، سالمو روان و شاخص

 .(p<991/9)دارد یمتنادار

 میدت در روان پويشیي  وتیاه   هیای  آمیوزش مهیارت   برنامیه  داد نشان مطالته اين نتايج نتیجه گیری:

سیالمو در  هیای  سطح حساسیو اضطرابي، تحم  ناپذيری بالتكلیفي، سیالمو روان و شیاخص   بهطود

 .اسو بوده موثر زوعین

حساسییو اضیطرابي، تحمی  ناپیذيری      ، وتیاه میدت    يشی يروان پوهیای  مهیارت کلمات کلیددی:  

 طالق، سالموهای شاخص ،بالتكلیفي، سالمو روان
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 مقدمه

 و آينیده  در عامتیه،  نهادهیای  ترينمه  از يكي انعنو به خانواده

 تیرين بنیادی خانواده.  ندمي ايفا را سزايي به نقش آن سرنوشو

 نهییاد ايیین. اسییو اعتمییا  عییز  تییريناصییلي و اعتمییاعي تشییك 

 انتقیال  درمیي مه نقیش   ه اسو ایواسطه عام  بتنوان اعتماعي

  ندمي يفاا بتدی نس  به نسلي از عامته هر فرهنگ و هنجارهای

 شیناخته  نهادهیا  ساير بر حا   فرهنگ گاهتجلي بهترين بتنوان و

 بهنجیاری  و آورندمي پديد را عامته هاخانواده واقع در. شودمي

. هاسییوخییانوادهميعمییو شییراي  گییرو در عامتییه نابهنجییاری يییا

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

 و آيید نمیي  بوعیود  خانواده ثیرأت از فارغ اعتماعي هایآسیب از

  نید،  سالمو ادعای تواندنمي ایعامته هیچ نیز ترتیب همین به

 از يكیي (. 1) باشید  برخیوردار  سیال   هیای خیانواده  از آنكیه  مگر

 زيرسیسیت ،  تیرين مهی   شیايد  و خیانواده های زيرسیست  ترينمه 

 بنیا  را خیانواده  سیالمو  بنییان   یه  باشید میي  زناشیويي  زيرسیست 

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

 رشید  شكوفايي، در تاثیرگذاری بسیار عام  زناشويي، زيرسیست 

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

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

 تیامین  گیرو  در نیز عامته هاینس   رواني عالوه بر اين بهداشو

 و محطیو  از مملیو   یانون  يیک  عنوان به خانواده رواني بهداشو

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

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

 خیود  درگییر  را زيادی اعتماعي هایسازمان و گذاشو نخواهد

 .(3)ساخو خواهد

 وضییتیو بییر آن ثیرأتیی و خییانواده سییالمو اهمیییو بییه توعییه بییا

 سیالمو   یه  مسیاللي  به بايد افراد، زندگي  یفیو و روانشناختي

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

 قیرار  تهديید  میورد  را خیانواده  سیالمو   یه  مسیال   اين از مثالي

 دارد، همییراه بییه آن اعضییای بییرای را پییذيریآسیییب و دهییدمییي

 پاشییدگي  هی   از موعیب  طیالق  (.4) بیرد  نام را   طالق توانمي

 از را خیانواده  سیاختار  ،(4) شده اعتماعي و خانوادگي شخصي،

 و نمايید میي  متزلیزل  را والدينشیان  با فرزندان رواب  و بردمي بین

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

 (.1) گذاردمي عای بر مخربي اثرات هاآن سال 

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

 برابیر  سیه  تقريطاً طالق به منجر رواب  شمار گذشته، سالچه  در

 آمريكیايي  میلیون يک تقريطاً ساالنه  ه طوری به اسو، گرديده

 رد هسیتند   خیانواده  پاشییدن  هی   از شیاهد  والیدين  طیالق  درپي

 بیه  ايیران   شور و باشدمي باال بسیار طالق آمار نیز ايراني عامته

 (.1) باشدمي آمار اين سردمداران عز  نوعي

 ویفتال ييزناشو ي ه در حوزه مشكالت زندگ يروانشناسان

از طالق و  یریگ شیپ ی ه برا  ننديدارند، خاطر نشان م

از  نیوعز نیرواب  ب ویفی  ،يو روان ييزناشو یازهاین یارضا

بر نقش  شمندانياند ني(. ا1برخوردار اسو) ييبسزا ویاهم

 ویفیشناسانه در   بیآس يجانیه -يشناختهای سازه يبرخ

 رده  دیتا  نیزوع يو روانميسالمو عس زیو ن ييرابطه زناشو

،  1ياضطراب ویحساسهای توان به سازهمي انیم نياند  ه در ا

آن همچون سالمو  يسالمتو ابتاد  6يفیبالتكل یريتحم  ناپذ

 اشاره داشو.  3سالموهای روان  و شاخص

 ي)ترس از اضطراب و احساسات عسمان ياضطراب ویحساس

اسو  ه در آن فرد  يجانیه -يسازه شناخت کيمربوط به آن( 

مرتط  اسو  ياضطراب يختگی ه با انگ يبدن یهااز نشانه

و  (8) ترسدي(، مجهینفس، سرگ يضربان قلب، تنگ شي)افزا

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

و پردازش اطالعات مربوط به  يابيدر باز ييهایریسوگ

را  نهیخود زم ني ه ا شوديفراخوان اضطراب م یهامحرک

از عمله اضطراب و  يفرد به اختالالت روان یابتال یبرا

در مياين سازه نقش مه(. 9) سازديفراه  م يزدگوحشو

 (19 ند )ميگسترش و تداوم اختالالت اضطرابي بازی 

 ،ييمطتال به مشكالت زناشو نینشان داده اسو  ه زوع قاتیتحق

باال  ياضطراب ویحساس نيدارند و ا ييباال ياضطراب ویحساس

مرتط  با  يبدن یهانشانه نيتربا تجربه  وچک شوديباعث م

                                                           
1 anxiety sensitivity 
2 Intolerance of uncertainty 
3 health indicators 
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رو دارد  شیا پر يسخت ویاضطراب، فرد احساس  ند  ه وضت

را نداشته  يارتطاطهای آن ممكن اسو تحم  تتارض ي ه ط

ها و در آن شتریبروز اضطراب ب سازنهیزم دهيپد ني(. ا11باشد)

 يزدگو حمالت وحشو یبروز بالفت  پرخاشگر يحت

توان به عنوان ميرا  ياضطراب ویحساس ني(. بنابرا16)گردديم

طالق  آستانهدر  نیزوع يياز عوام  خطر مشكالت زناشو يكي

 يفیبالتكل یريتحم  ناپذاز سويي ديگر،  مورد توعه قرار داد.

های فردی اسو  ه به ظرفیو تجربه در تفاوت یريک متغ

(  تحم  ابهام 13اشاره دارد)ميمقاومو در برابر ابهام و سردرگ

شام  راهطردهای بقا در بحران و رهنمودهايي برای  يفیو بالتكل

 ادي مهارت ني(. افراد با استفاده از ا16اسو) پذيرش واقتیو

(. 14توانند تغییر دهند، بپذيرند)تا هرچه را  ه نمي رندیگمي

 یريتنظی  هیجاني افراد با تحم  ناپذ یهعمدی صهمشخ

تالش فراوان اين افراد برای علوگیری از هیجانات  ،يفیبالتكل

(. 11شده اسو)منفي و تسكین فوری هیجانات منفي تجربه

 یخود در رفتارها يمنف جاناتیدر  نترل ه نیزوع يناتوان

 داینمود پ ييو پرخاشگرانه و تتارضات زناشو يتكانش

 یرهایطالق و ه  متغ دهيپداين در حالي اسو  ه  (.12 ند)مي

باال با عوام   يفیبالتكل یريو تحم  ناپذ ياضطراب ویحساس

ته و به شك  داش  یارتطاط مستق يسالمو روان زیو ن يعسمان

 ی(. برا1هستند) یارتطاطات چند یدارا  یمستق ریو غ  یمستق

  1BPSاعتماعي  ه به اختصار  -رواني -مثال در الگوی زيستي

ای اسو، سالمو و رفاه فرد میان رشته ييشود و الگونامیده مي

از عوام  زيستي، رواني و اعتماعي دارد.  یابستگي به گستره

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

های یماریسالمو و رفاه انساني دارای اهمیو هستند و ب

 ،يعدم تتادل منظ  ابتاد عسمان جهینت يو روانميعس

و  كپارچهيطور تمام ابتاد به نياسو. بنابرا  یو مح يشناختروان

از  يكيطالق به عنوان  انیم ني(. در ا1)  ننديبا ه   ار م

و  جينتا یچرخه بالططع دارا ني  مه  بر ه  زننده اعوام

 ی(. برا1فرد خواهد بود) يابتاد زندگ هدر هم ييها یبد ار رد

 يفیبالتكل یريانجام گرفته تحم  ناپذهای مثال در پژوهش

                                                           
1 biopsychosocial 

در  يمنف جينتا ينیب شیفشار خون در هنگام پ شيمنجر به افزا

و  ن یش ش(. مطابق با پژوه11شود )ميمطه  های ویموقت

به طور مثطو  زیباال ن يفیبالتكل یري( تحم  ناپذ6919همكاران )

 ي رتكس عقط ویبا فتال يو به طور منف گدالیآم ویبا فتال

در  ينواح نيا یهر دو ویرابطه دارد  ه فتال  6يانیم يشانیپ

 رگذاریتاث يآن ماتیتصم زیو ن یفرد نیبهای یبروز پرخاشگر

 .(1) اسو

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

روانشناختي مختلفي برای بهطود های پیشگیری از طالق، درمان

آموزش عملكرد زوعین در اين متغیرها طراحي شده اسو. 

ها يكي از اين درمان وتاه مدت  يشيروان پوهای مهارت

 وتاه مدت،  يشيروان پوهای . آموزش مهارتباشدمي

 یبرا ييزناشوهای اسو  ه تتارض ویاقتو نيدهنده انشان

اسو  ه بتوانند  يتیطط لهیوس کي دهمانن نیاز زوع کيهر

ها بروز دهند و به آن قيخود را از طر يدرون روان یهايژگيو

 يرواب  موضوع كرديرو یادی(. فرض بن18بگذارند ) شينما

از  يبازتاب ،يروانهای ياسو  ه آشفتگ نيا يدرباره مسال  روان

 ييربنايز يروانشناخت یساختارها کيپاتولوژ یهايژگيو

روان های هدف مداخله آموزش مهارت ن،ي(. بنابرا19هستند)

 یامدهایمتنا،  ار رد و پ يي وتاه مدت، شناسا يشيپو

 ياصل نیبر اساس مضام يروان يشناسبیآس یهانشانه

 یهاتتارض ي(. وقت69ها اسو)آن رییو تغ يدرون یهاتتارض

 ویفرد ظرف گردد،يو ح  و فص  م ریتفس ،ييشناسا ،ياصل

خود را  ی نترل احساسات و رفتارها اي رییتغ ،ينیبشیپ ،ييشناسا

ح  و فص  تتارضات  یهاروش ني(. بنابرا69آورد)ميبه دسو 

و  يروان يشناسبیآس یهاو عالل  و نشانه ابدييبهطود م يدرون

هستند، بهطود  هاضارتت نياز ا ي ه بازتاب ييمشكالت زناشو

 ه در مداخله آموزش  ياتیتجرب ني(. عالوه بر ا61) ابندييم

 شوديفراه  م نیزوع ی وتاه مدت برا يشيروان پوهای مهارت

حاص  از مشكالت  یهايتا با سردرگم  نديها  مک مبه آن

 (.66مقابله  نند)  ييزناشو

                                                           
2 posterior frontomedian cortex 
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با توعه به اهمیو متغیرهای مذ ور در سرنوشو زندگي 

 آموزش خانوادگي، پژوهش حاضر در نظر دارد اثربخشي

 تحم  اضطرابي، حساسیو بر  وتاه پويشي روانهای مهارت

 در سالموهای شاخص و رواني سالمو بالتكلیفي، ناپذيری

 طالق مورد سنجش قرار دهد.  آستانه در زوعین

 روش کار

 طرح نظر از و  ابردی تحقیق يک هدف، نظر از حاضر پژوهش

 پس -آزمون پیش طرح) تجربي نیمه آزمايشي شطه قیقتح يک

 نمونه طرح، تصويب از بتد .باشدمي(  نترل گروه با و آزمون

 در شر و به دعوت به  ه داوطلطیني بین از نیاز مورد پژوهش

 پس و شده انتخاب دادند مثطو پاسخ پژوهشگر توس  پژوهش

 نهايي نمونه انعنو به ورود متیارهای بودن دارا زمینه در تايید از

 تصادفي عايگزيني از استفاده باها آزمودني سپس. شدند انتخاب

 پیش بتد مرحله در. شدند عايگزين  نترل آزمايش گروه دو در

 آموزش آن از پس و اعرا آزمايشيهای گروه همه برای آزمون

 گرديد اراله آزمايشي برای مدت  وتاه پويشي روانهای مهارت

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

 دوهای آزمودنيميتما برای آزمون پس درمان، طرح اعرای

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

 عدم يا رد مورد در گیری تصمی  به مناسب آماریهای آزمون

 متیارهای ورود به .شد پرداخته پژوهش آماریهای فرضیه رد

توافقي،  طالق متقاضي مطالته حاضر عطارت بود از: زوعین

 ای مشاوره مداخله دريافو عهو همكاری به ماي   ه زوعیني

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

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

 رواني اختالالت ودوع زوعین، عدم از يک هر برای قطلي طالق

 زوعین، عدم از يک هر برای رواني اختالالت به ابتال سابقه يا و

 سالمو شاخص سه با مرتط  حادميعس مشكالت سابقه وعود

پژوهش  و متیارهای خروج ه  عطارت بود  اين در مطالته مورد

  ه داشتن، زوعیني الكلي يا متتاد همسری  ه از  زوعیني

بودند،  روانگردان و روانپزشكي داروهای ی  ننده مصرف

باشند، مي فرازناشويي رواب   يا خیانو سابقه  ه زوعیني

 ذهني تواني    ياميعس متلولیو آنها از يكي  ه زوعیني

  ه شود مشخص درمان طول در  ه باشند، زوعیني داشته

 باشند. نداشته پژوهش اهداف با منططق شراي 

 مراعته طالق متقاضي زوعین  لیه حاضر پژوهش آماری عامه

 شهر سطح در روانشناسي و مشاوره تخصصي مرا ز به  ننده

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

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

 پژوهشگر  ار، بودن آزمايشي نیمه به عنايو با و آماری عامته

 بین از شمول متیارهای به توعه با جزو  39 حج  به اینمونه

 توعه با نیز حاضر پژوهش در .شدند انتخاب آماری عامته افراد

 عنوان به زوج 39 تتداد بود تجربي نیمه  ه پژوهش نو  به

 دو در تصادفي عايگزيني صورتبه و شده انتخاب آزمودني

 گروه هر در ترتیب بدين گرفتند، قرار  نترل و آزمايشي گروه

 اينكه دلی  به پژوهش اين در. داشتند حضور زوج  11 تتداد

 نطود، پژوهشگر دسترس در تحقیق عامته افراد تمام فهرسو

 از بنابراين و نداشته وعود تصادفي گیرینمونه از استفاده امكان

 شد.   استفاده تصادفي عايگزيني با دسترس در گیرینمونه شیوه

 ابزار پژوهش
 (: ASI-Rنظر شده ) دیتجد یاضطراب تیپرسشنامه حساس

از  ياضطراب ویحساس یریگاندازه یپژوهش برا نيدر ا

( ASI-R( )61نظر شده ) ديتجد ياضطراب ویپرسشنامه حساس

 كرتیل فی ه در ط يسوال 32پرسشنامه  نياستفاده خواهد شد. ا

ترس  ،يتنفس یهاشانهچهار بتد ترس از ن شود،يم یگذارنمره

قاب  مشاهده در عمع، ترس از  ياضطراب یهااز وا نش

و ترس از عدم مهار  یاروده یمتد -يعروق يقلط یهانشانه

( در 1382) میرعتفریو  منشی. مرادشوديرا شام  م يشناخت

 ياضطراب ویپرسشنامه حساس يروانسنج یهايژگيو يبررس

را با استفاده از  اسیقم نيا يدرون ينظر شده، همسان ديتجد

 ی رانطاخ را برا یآلفا بيو ضر دندیسنج رانطاخ  یروش آلفا

ترس از  یهااسیمقخرده یو برا 93/9برابر با  اسی   مق

 یهاترس از نشانه ،یاروده یمتد -يعروق يقلط یهانشانه

قاب  مشاهده در عمع و  ياضطراب یهاترس از وا نش ،يتنفس

 81/9و  86/9،  81/9،  91/9 بیبه ترت يترس از عدم مهار شناخت

در  اسیمق نيا ييبازآزما ييايپا بي. ضر(63) رش  ردندگزا
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برابر  اسی   مق ی( برا1382) میرعتفریو  منشیمراد قیتحق

 -يعروق يقلط یهاترس از نشانه یهااسیمقخرده یو برا 91/9با 

 یهاترس از وا نش ،يتنفس یهاترس از نشانه ،یاروده یمتد

به  يم مهار شناختقاب  مشاهده در عمع و ترس از عد ياباضطر

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

 ( : IUS) یفیپرسشنامه عدم تحمل بالتکل

و  ستوني( توس  فرIUS) يفیپرسشنامه عدم تحم  بالتكل

مشخص  یپرسشنامه برا ني. ا(64) ( ساخته شد1994همكاران )

مطمئن ناهای ویتحم  افراد در برابر موقت زانی ردن و سنجش م

سوال دارد  ه  61 اسیمق ني اربرد دارد. ا يفیاز بالتكل يو حا 

 1وقو  ه ارزش  چیاز ه یا نهيپنج گز كرتیل فیدر ط

. شوديم یگذارنمره رد،یگمي 1 ه ارزش  تا  امالً رد،یگمي

افراد مضطرب از  زيرا در تما يژگيچهار و يفیعدم تحم  بالتكل

مطه ، های وی   تحم  موقت يي: توانادانديافراد سال  مه  م

 یریگ عهوو  ياعتناب شناخت ،يمثطو درباره نگران یباورها

( با استفاده از روش 1994و همكاران ) ستونيبه مشك . فر يمنف

پرسشنامه را برابر با  نيا اعتطارو  يدرون يآلفای  رونطاخ، همسان

اندوز و  دپور،یدر پژوهش حم نیمحاسطه  ردند. همچن 84/9

 ييبازآزما اعتطارو  88/9 رونطاخ برابر  یآلفا بيضر یا طر

 .(64) اسوبدسو آمده  12/9برابر 

 (: GHQپرسشنامه سالمت عمومی )

سؤال اسو  ه توس  گلدبرگ ابدا   68اين پرسشنامه دارای 

و هدف از طراحي آن،  شف و شناسايي اختالل ه اسو شد

. های مختلف بوده اسودر مرا ز و محی  يشناختروان

باشد  ه عطارتند از خرده مقیاس مي 4پرسشنامه دارای  یهاسؤال

 ار رد اعتماعي، مقیاس  یاسمقیاس  ار رد عسماني، مق

مربوط به اضطراب و مقیاس افسردگي، مطالتات مختلف حا ي 

اسو. در بررسي گلدبرگ و  GHQاز اعتطار باالی پرسشنامه 

ه برای    ( پايايي دو نیمه  ردن پرسشنام1998ويلیامز )

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

 93/9(، 1984يس )(، و ي1981آلفای  رونطاخ در مطالته چان )

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

( و صولتي اعتطار پرسشنامه 1311(، میرفشتي)1311پناه)يزدان

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

 (.61اند)گزارش نموده89/9و  96/9 ،26/9 ،81/9
 ( BMIشاخص توده بدنی )

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

. وزن با استفاده از ترازوی ديجیتالي با حساسیو شودميمحاسطه 

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

 گردد.ميگیری متر اندازهسانتي 1/9امتنا  به دقو 
 فشار خون 

 يفشار خون افراد توس  دستگاه فشار خون ديجیتال درمانگاه ول

 گرددميگیری عصر مشهد با دقو باال اندازه
 سطح کلسترول 

عصر  يسطح  لسترول افراد نیز توس  آزمايشگاه درمانگاه ول

 مشهد انجام خواهدگرديد.

 ایجنت

 29 سني میانگین شود،مي مشاهده 1 عدول در  ه همانگونه

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

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

 هر  نندگان شر و تفكیک بهها ويژگي اين. بود شده گسترده

 .اسو شده داده نشان زير عدول در گروه

 (n=29آزمايشي )های به تفكیک گروهها نحوه توزيع سني ازمودني -6جدول 

 نمونه انحراف متیار میانگین بیشینه  مینه گروه

 30 5/22 31 40 26 روانپويشي

 30 4/77 30/5328 39 24  نترل

   24 40 31/387 5/42 29 

 داده نشان پژوهش متغیرهای توصیفيهای شاخص 6 عدول در

 متغیرهای به مربوط توصیفي اطالعات عدول اين در. اسو هشد

 قید استانداد انحراف و میانگین عمله از پژوهش وابسته و مستق 

 .اسو شده
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 اطالعات توصیفي مربوط به متغیرهای پژوهش در دو گروه پژوهشي -2 جدول

 
 پس آزمون پیش آزمون

 انحراف متیار میانگین انحراف متیار میانگین

 پویشیروان

 1/9 33/83 16/19 43/94 حساسیو اضطرابي

 92/2 32/11 11/1 12/88 عدم تحم  بالتكلیفي

 18/1 93/14 6/1 93/11 سالمو عمومي

BMI 12/63 12/3 13/69 89/6 

 9/2 6/83 62/1 82/94 فشار خون

 61/9 1/186 11/2 13/698  لسترول

 گروه کنترل

 96/8 13/96 84/11 6/93 حساسیو اضطرابي

 91/4 93/88 13/2 32/89 عدم تحم  بالتكلیفي

 82/1 63/16 64/6 83/11 سالمو عمومي

BMI 12/61 24/6 13/64 92/6 

 83/1 9/82 61/1 8/18 فشار خون

 86/1 92/192 61/2 13/699  لسترول

شود میانگین گروه ميمشاهده  6همانگونه  ه در عدول 

بر روانپويشي فشرده  وتاه مدت مطتني های آزمايشي  ه مهارت

را دريافو  رده اند در پس آزمون با میانگین پیش آزمون 

متفاوت اسو. عهو بررسي متناداری اين تفاوت از آزمون 

تحلی   واريانس چندمتغیره استفاده خواهد شد. ابتدا 

اين آزمون و سپس نتايج بدسو آمده از تحلی  های مفروضه

 شده اسو.  واريانس چندمتغیره گزارش

آزمون همگني  واريانس نشان داد بین واريانس دو گروه 

مداخله به روش روان پويشي فشرده  وتاه مدت و گروه  نترل 

( در اندازه با مقدار )

سالمو )حساسیو اضطرابي، عدم تحم  های گیری شاخص

بالتكلیفي، سالمو عمومي، شاخص توده بدني، فشار خون و 

ل( تفاوت متني داری وعود نداشو و همگني سطح  لسترو

 واريانس برقرار بود.

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

در پس آزمون حساسیو اضطرابي پس آزمون 

(، عدم )

تحم  بالتكلیفي در پس آزمون 

(، سالمو )

در پس آزمون ميعمو

(، توده )

بدني در پس آزمون 

(، فشار )

خون در پس آزمون 

( و نهايتا )

اينكه  لسترول در پس آزمون 

( تفاوت )

 برقرار اسو.ها متني دار وعود ندارد و همگني واريانس

مفروضه بتدی نرمال بودن توزيع نمرات اسو  ه از طريق 

آزمون  ولموگروف اسمیرنوف مورد بررسي قرار گرفو. نتايج 

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

متغیر حساسیو اضطرابي، عدم تحم  بالتكلیفي، سالمو 

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

گروه مقابله درمانگری و گروه  نترل در دو مرحله اندازه گیری 

 (. 3پیش آزمون و پس آزمون نرمال اسو )عدول 
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 پژوهش یرهایمتغهای داده عيتوز بودن نرمال آزمون -6 جدول
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 سطح متناداری

91
92
2

 91
69
9

 91
69
9

 91
91
6

 91
91
1

 91
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1

 91
91
1

 91
91
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 91
69
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 91
91
1

 91
69
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استفاده از تحلی  واريانس های پس از اينكه از رعايو پیش شرط

اطمینان  سب شد، برای بررسي اثربخشي درمان ايماگوتراپي بر 

متغیرهای وابسته حاضر در پژوهش از تحلی  واريانس يک طرفه 

ندمتغیری به استفاده شد. با بهره گیری از تحلی   واريانس چ

منظور تتیین میزان اثربخشي آموزش ايماگوتراپي متغیرهای 

دهد  ه اين روش مداخله تاثیر متناداری ميپژوهش نتايج نشان 

حساسیو اضطرابي، عدم تحم  بالتكلیفي، های بر شاخص

سالمو عمومي، شاخص توده بدني، فشار خون و  لسترول 

( دارد )عدول )

4.) 

 ،يفیبالتكل تحم  عدم ،ياضطراب ویحساسهای شاخص زانیم بر يگروه ويعضو ریتاث یریچندمتغ انسي وار  یتحل جينتا -4 جدول

  لسترول و خون فشار ،يبدن توده شاخص ،يعموم سالمو

 F ارزش  اثر
درعه آزادی 

 مفروض

درعه آزادی 

 خطا

سطح 

 متنادری
 اندازه اثر

پیش 

 آزمون

 حساسیو اضطرابي

 ا ويلكساثر المطاد

119/9 18/6 16 41 916/9 931/9 

 1 991/9 41 16 81/19 649/9 عدم تحم  بالتكلیفي

 998/9 991/9 41 16 33/4 441/9 سالمو عمومي

 1 991/9 41 16 63/1 391/9 شاخص توده بدني

 818/9 924/9 41 16 89/1 243/9 فشار خون

 999/9 963/9 41 16 31/6 191/9  لسترول

 1 991/9 41 16 19/12 111/9 اثر المطادا ويلكس وهگر

های اثربخشي اين روش در خصوص هر  دام از شاخص

(، عدم حساسیو اضطرابي )

(، سالمو تحم  بالتكلیفي )

(، شاخص توده )ميعمو

( و فشار خون بدني )

 لسترول  ( و نهايتا)

دهد  ه اين مي( نشان )

تحو تاثیر عضويو در گروه درماني به روش روان ها شاخص

 (.1پويشي  وتاه مدت قرار گرفته اسو. )عدول 
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 يمنياهای شاخص و يروانشناخت يستيبهز زانیم بر يگروه ويعضو ریتاث انسي وار يتحل جينتا -5 جدول

  اثر
مجمو  

 مجذورات
 ادیدرعه آز

میانگین 

 مجذورات
F توان آزمون سطح متناداری 

هي
رو
 گ
و
وي
ض
ع

 

 991/9 991/9 42/61 98/1119 1 98/1119 حساسیو اضطرابي پس آزمون

 1 991/9 64/12 91/1134 1 91/1134 عدم تحم  بالتكلیفي پس آزمون

 946/9 991/9 94/16 12/63 1 12/63 پس آزمونميسالمو عمو

 918/9 991/9 41/12 19/21 1 19/21 آزمونشاخص توده بدني پس 

 993/9 991/9 19/69 21/118 1 21/118 فشار خون پس آزمون

 1 991/9 91/19 34/3131 1 34/3131  لسترول پس آزمون

طا
خ

 

 91/16 16 91/6191 حساسیو اضطرابي پس آزمون

 

 88/14 16 19/114 عدم تحم  بالتكلیفي پس آزمون

 48/6 16 63/169 مونپس آزميسالمو عمو

 14/6 16 29/194 شاخص توده بدني پس آزمون

 18/68 16 91/1491 فشار خون پس آزمون

 83/19 16 46/3111  لسترول پس آزمون

 بحث و نتیجه گیری

روان های در اين قسمو از بحث به بررسي تاثیر آموزش مهارت

 پويشي فشرده  وتاه مدت بر حساسیو اضطرابي، تحم 

سالمو در های ناپذيری بالتكلیفي، سالمو رواني و شاخص

پردازي . مطتني بر نتايج اين ميزوعین شر و  ننده در پژوهش 

روان پويشي فشرده  وناه های فرضیه، اثربخشي آموزش مهارت

(، تح  ناپذيری مدت بر حساسیو اضطرابي )

(، شاخص (، سالمو رواني ))مينا ا

( و (، چربي خون )توده بدني )

( در مرحله پس آزمون مورد تايید قرار  لسترول )

 گرفو.

بر اساس نتايج بدسو امده در مطالته حاضر، آموزش 

و رواني ميروان پويشي  وتاه مدت بر سالمو عسهای مهارت

 ديدگاهثیر متناداری داشته اسو. زوعین در آستانه طالق تا

بیند  مي تغییر درحال عرياني عنوان به را رواني زندگي پويشي

 تتام  با يكديگر در نیروهای تاثیر تحو مداوم طور به  ه

 از اعتناب و رواني هستند درد به مربوط نیروها اين اسو. اساساً

 شان منابع از دانشمان  ردن پنهان يا تحريف طريق از آن

 تصور تروما، محصول عنوان به تواند مي ابتدا درد در . اسو

های دروني بین بخشهای شود، ترومايي  ه ناشي از تتارض

 در دروني نیروهای اين (.62تواند باشد )ميخود فرد ه  

های منجر به شك  گیری دسته ای از دفا  تواند مي تتارض

 را يا سیمپتوم مرضي عالمو يک اسو رواني گردند  ه ممكن

(. اين عالل  مرضي ممكن اسو به صورت 62دهند ) شك 

های نشانترين عسماني يا رواني تداعي و تصور گردند. عمده

رواني اين عالل  احساس ترس، اضطراب و فشار رواني شديد 

اسو. همانگونه  ه در قسمو قطلي گفتی  اين ترس و اضطراب 

، عدم و فشار رواني خود منجر به ايجاد مشكالت اضطرابي

تحم  وضتیو نامتلوم )بالتكلیفي( و عالل  عسماني مانند 

شود. نكته قاب  توعه و ميچربي خون و  لسترول  و ... 

 ه بايد در اين قسمو به آن اشاره  نی  اعتقاد نظريه ميمه

پردازان نظريه روان پويشي فشرده  وتاه مدت به تاثیر مستقی  

(. در واقع 62اسو )اين عالوم مرضي بر وضتیو عسماني فرد 

نظريه پردازان اين رويكرد بر اين باورند  ه عالل  مرضي ناشي 

از تتارضات درون رواني ممكن اسو مستقمیا )و نه الزاما به 

واسطه استرس و اضطراب و فشار رواني( بر سالمو عسماني و 

(. در واقع 62از عمله فشار خون و  لسترول تاثیر داشته باشد )

شتر مشكالت عسماني و رواني زوعین در بايد گفو  ه بی

آستانه طالق  ه ريشه در وضتیو رواني آنها دارد در پي تجربه 

باشد، از همین رو بهطود ميو فشارهای رواني زناشويي ها تنش
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های تواند منجر به  اهش قاب  توعه آسیبمياين رواب  

(. پژوهشگران 1و رواني و افزايش سالمو رواني گردد )ميعس

روان پويشي بر بهطود های ادی بر اثربخشي آموزش مهارتزي

و ميرواب  زناشويي زوعین و از اين رهگذر بهطود سالمو عس

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

خود از طريق های در اين رويكرد افراد با دفا  (.68اند )گذاشته

آشانا شده و به تدريج روشن سازی و مورد چالش قرار گرفتند 

گیرند و ميگذشته قرار های در تماس با درد هیجاني و عراحو

بتد از تخلیه هیجاني، احساسات و هیجاناتشان مالتر شده و 

شود. اين مسئله تحم  فشار ميپذيرش مشكالت راحو تر 

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

شار خون و  لسترول را نیز عوارض عسماني ای همچون ف

دهد. فشار خون و  لسترول ه  به نوبه خود باعث مي اهش 

 شود.ميتتدي  شاخص توده بدني افراد 

 تشکر و قدردانی

اين پژوهش برگرفته از رساله مقطع د تری تخصصي نويسنده اول 

باشد و از  لیه شر و  نندگان در پژوهش تشكر و ميمقاله 

 شود.ميقدرداني 
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 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 

 


