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Abstract

Authors:

Purpose: This research was conducted with the aim of determine
the effect of dialectical behavior therapy on cognitive emotion selfregulation and marital intimacy in women on the verge of divorce.
Methodology: The research method was applied in terms of
purpose and quantitative in terms of data collection. This study was
semi-experimental with a pretest and posttest design with control
group. The research population was women on the verge of divorce
referring to the counseling centers of five region of Tehran city in
2020 year, who from them 40 people after reviewing the inclusion
criteria were selected by purposive sampling method and with
random method with lottery replaced into two equal groups. The
experimental group 8 sessions of 90-minute underwent the
dialectical behavior therapy and the control group did not see any
training. The research tools were the Garnefski and Kraaij cognitive
emotion self-regulation questionnaire of short version (2006) and
Walker and Thompson marital intimacy questionnaire (1983). Data
were analyzed with chi-square, independent t test and multivariate
analysis of covariance methods in the SPSS-19 software.
Findings: The findings showed that the experimental and control
groups did not have significant different in terms of age, education
and type of marriage (P>0.05). Also, groups in the pretest stage did
not have significant different in terms of cognitive emotion selfregulation and marital intimacy (P>0.05), but in the posttest did
have significant different in terms of them (P<0.05). In the other
words, dialectical behavior therapy led to increase the positive
strategies of cognitive emotion self-regulation and marital intimacy
and decrease negative strategies of cognitive emotion self-regulation
in women on the verge of divorce (P<0.001).
Conclusion: Based on the results of present research, therapists
and counselors can use from dialectical behavior therapy method
along with other therapeutic method to improve psychological
traits of women on the verge of divorce especially improve their
cognitive emotion self-regulation and marital intimacy.
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چکیده
هدف :این پژوهش با هدف تعیین تاثیر رفتار درمانی دیالکتیکی بر خودنظمدهی شناختی هیجان و صمیمیت زناشویی زنان
در آستانه طالق انجام شد.
روش :روش پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر جمع آوری داده ها کمی بود .ااین مطالعه نیمهآزمایشی با طرح
پیشآزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه پژوهش زنان در آستانه طالق مراجعهکننده به مراکز مشاوره منطقه پنج
شهر تهران در سال  1399بودند که از میان آنها تعداد  40نفر پس از بررسی مالکهای ورود به مطالعه با روش نمونهگیری
هدفمند انتخاب و با روش تصادفی به کمک قرعه کشی در دو گروه مساوی جایگزین شدند .گروه آزمایش  8جلسه 90
دقیقه ای تحت رفتار درمانی دیالکتیکی قرار گرفت و گروه کنترل آموزشی ندید .ابزارهای پژوهش فرم کوتاه پرسشنامه
خودنظمدهی شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج ( )2006و پرسشنامه صمیمیت زناشویی والکر و تامپسون ( )1983بودند.
دادهها با روشهای مجذور کای ،آزمون تی مستقل و تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرمافزار  SPSS-19تحلیل شدند.
یافتهها :یافتهها نشان داد که گروه های آزمایش و کنترل از نظر سن ،تحصیالت و نوع ازدواج تفاوت معناداری نداشتند
( .)P<0/05همچنین ،گروهها در مرحله پیشآزمون از نظر خودنظمدهی شناختی هیجان و صمیمیت زناشویی تفاوت
معناداری نداشتند ( ،)P<0/05اما در مرحله پسآزمون از نظر آنها تفاوت معناداری داشتند ( .)P<0/05به عبارت دیگر ،رفتار
درمانی دیالکتیکی باعث افزایش راهبردهای مثبت خودنظمدهی شناختی هیجان و صمیمیت زناشویی و کاهش راهبردهای
منفی خودنظمدهی شناختی هیجان در زنان آستانه طالق شد (.)P<0/001
نتیجهگیری :بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،درمانگران و مشاوران می توانند از روش رفتار درمانی دیالکتیکی در کنار سایر
روشهای درمانی برای بهبود ویژگیهای روانشناختی زنان در آستانه طالق بهویژه بهبود خودنظمدهی شناختی هیجان و
صمیمیت زناشویی آنان استفاده نمایند.
کلید واژهها :رفتار درمانی دیالکتیکی ،خودنظمدهی شناختی هیجان ،صمیمیت زناشویی ،طالق
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مقدمه
امروزه طالق یکی از پدیدههای بسیار شایع جوامع انسانی است و وقوع آن درجوامع مختلف به سرعت در حال افزایش میباشد
(کلورفلد1و همکاران .)2020 ،اغلب افرادی که ازدواج می کنند در آغاز ازدواج سطح باالیی از رضایت از زندگی زناشویی دارند،
اما با گذشت زمان میزان آن افت میکند و بسیاری از خانوادهها را کم کم به سمت طالق نزدیک میکند (شان2و همکاران،
 .)2019عواملی چون عدم آشنایی زوجین با مهارت های برقراری ارتباط موثر ،ابراز عواطف ،حل مسائل مربوط به خود و
پذیرش نقش های خانوادگی در سوق دادن زوجین به طالق نقش موثری دارند (اندری ،دیویلد و موفلز .)2019 3،در ایاالت
متحده حدودی نیمی از ادزواجها به طالق منجر میشود و حدود  50درصد افراد که مجدد ازدواج کردند ،طالق را برای بار
دوم تجربه می کنند .آمارهای رسمی ازدواج و طالق در کشور ایران حاکی از آن است که هر ساله درصد ازدواج به نسبت به
سال قبل کاهش و درصد طالق افزایش مییابد (سعیدی و همکاران .)1395 ،طالق رویدادی پیچیده است که پیامدهای
کوتاه مدت و بلندمدت مالی ،قانونی ،فردی و اجتماعی بسیاری برای زوجین دارد .آمار طالق از  7/89درصد سال  1375به
 25/3در سال  1395رسیده (قربانی وناجمی ،اژهای و غالمعلی لواسانی )1398 ،و برابر آمار رسمی منتشرشده کشور ایران
نسبت ازدواج به طالق حدود  3/4است؛ یعنی به ازای هر  3/4ازدواج یک طالق رخ میدهد که این نسبت در پنج سال اول
زندگی  47/2درصد است (پورسردار و همکاران.)1397 ،
4
یکی از مشکالت زنان در آستانه طالق دشواری در خودنظمدهی شناختی هیجان است (شوشتری ،رضایی و طاهری)2016 ،
که به راهبردهایی اطالق می شود که برای کاهش ،افزایش و نگهداری تجارب هیجانی مورد استفاده قرار میگیرند (پوتارد و
الندیس .) 2021 5،این سازه به فرایندهای شناختی اشاره دارد که اطالعات برانگیزاننده هیجانی را مدیریت و به افراد کمک
میکند تا هیجانها و احساسهای خود را تنظیم نموده و توسط هیجانها مغلوب نشوند (براندل 6و همکاران.)2019 ،
نظم جویی شناختی هیجان در تحول هیجانی ،شناختی و اجتماعی ریشه دارد و می تواند نقش موثری در ایجاد و تداوم
اختاللهای هیجانی داشته باشد (مونوز-ناوارو7و همکاران .)2021 ،به طور کلی نظمجویی شناختی هیجان دارای دو بخش
راهبردهای مثبت و راهبردهای منفی است .راهبردهای مثبت شامل پذیرش ،توجه مجدد به برنامهریزی ،توجه مجدد مثبت،
ارزیابی مجدد مثبت و اتخاذ دیدگاه می باشند که راهبردهایی سازگار در مقابله با رویدادهای تنشزا هستند و منجر به بهبود
عزت نفس ،صالحیت های اجتماعی و غیره می شوند .در مقابل راهبردهای منفی شامل سرزنش خود ،سرزنش دیگران ،نشخوار
ذهنی و فاجعهآمیزپنداری می باشند که راهبردهایی ناسازگار در مقابله با رویدادهای تنشزا هستند و منجر به استرس،
افسردگی ،سایر آسیبهای روانی و غیره میشوند (کرایج و گارنفسکی.)2019 8،
یکی دیگر از مشکالت زنان در آستانه طالق دشواری در صمیمیت زناشویی 9است (وینبرگر ،هافستین و ویاتبورنی)200810،
که به عنوان یک نیاز اساسی انسان شناخته و به نزدیکی ،تشابه و رابطه صمیمانه با شخص دیگر اشاره دارد و مستلزم آگاهی،
درک عمیق ،پذیرش و ابراز افکار و احساسات میباشد (تاهیر و خان .)202111،صمیمیت زناشویی به معنای سطح نزدیکی
همسر ،اشتراکگذاری ارزشها و ایدهها ،فعالیت های مشترک ،روابط جنسی ،شناخت یکدیگر و رفتارهای عاطفی مانند ابزار
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محبت و نوازش است (مون1و همکاران .)2018 ،صمیمیت زناشویی زمانی آشکار می شود که ازدواج کارکرد خوبی داشته باشد
و فقدان صمیمیت حاکی از این است که رابطه زناشویی عملکرد ضعیفی دارد و با کاهش صمیمیت زناشویی میزان امید به
زندگی ،سالمت ،شادکامی و کیفیت زندگی کاهش و میزان ناسازگاری اضطراب ،وسواس ،افسردگی و سایر آسیبهای
روانشناختی افزایش مییابد (هالند2و همکاران.)2016 ،
آشفتگی روابط با همسر یا شریک زندگی ،گسیختگی خانواده بر اثر متارکه یا طالق یکی از طبقات پنجمین ویرایش راهنمای
تشخیصی و آماری اختاللهای روانی را به خود اختصاص داده است (چی .)2016 3،بنابراین ،باید به دنبال راهکارهایی برای
کاهش تمایل به طالق بود که برای این منظور بهبود ویژگی های مرتبط با زندگی زناشویی ضروری است (اهارا4و همکاران،
 .)2019یکی از روشهای درمانی برگرفته از موج سوم رواندرمانی جهت بهبود ویژگیهای روانشناختی زوجین ،رفتار درمانی
دیالکتیک5میباشد که با ترکیب پیذرش و همدلی مراجعمحور با حل مساله شناختی -رفتاری ،آموزش مهارتهای اجتماعی و
ذهنآگاهی رویکردی جامعه و چندبعدی محسوب میشود (فلین ،کیلز و جویس .)2021 6،این شیوه درمانی در دهه 1970
توسط لینهان7ایجاد و گسترش یافت و در آن اصل تغییر در درمان های شناختی رفتاری با اصل پذیرش در فنون فلسفه شرقی
آمیخته شد و بر اساس آن دو مولفه تنظیم هیجان و کارآمدی بینفردی بهعنوان مولفههای تغییر و دو مولفه ذهنآگاهی و
تحمل پریشانی بهعنوان مولفههای پذیرش ،چهار مولفه آن را تشکیل دادند (دیکو ،کامتویس و الندس .)2019 8،طبق شیوه
رفتار درمانی دیالکتیکی افکار و شیوه تعبیر و تفسیر افراد از رویدادها بیشتر از خود رویدادهای بیرونی بر خلق و روان افراد
تاثیر می گذارند و نحوه ارزیابی افراد در مورد یک رویداد میتواند نقش مهمی در عملکرد هیجانی آنها داشته باشد (کوهن9و
همکاران.)2021 ،
درباره اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر خودنظمدهی شناختی هیجان و صمیمیت زناشویی پژوهشهای اندکی انجام شده
) 201910
و پژوهشی درباره بررسی تاثیر آن بر زنان در آستانه طالق یافت نشد .برای مثال نتایج پژوهش هاروی ،هانت و وایت (
نشان داد که رفتار درمانی دیالکتیکی نقش موثری در بهبود خودنظمدهی شناختی هیجان داشت .در پژوهشی دیگر
فسبیندر11و همکاران ( ) 2016گزارش کردند که رفتار درمانی دیالکتیکی باعث بهبود خودنظمدهی هیجان شد .یاسفرد،
رنجگر و شیرزادی ( 1398الف) ضمن پژوهشی به این نتی جه رسیدند که رفتار درمانی دیالکتیکی باعث بهبود تمرکز بر فکر/
نشخوارگری ،ارزیابی مجدد مثبت و سرزنش دیگران شد ،اما تاثیر معناداری بر سایر ابعاد خودنظمدهی شناختی هیجان شامل
سرزنش خود ،پذیرش ،تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،کماهمیت شماری و فاجعه نمایی نداشت .در پژوهشی
دیگر یاسفرد ،عباسپور آذر و حسینی المدنی ( 1398ب) گزارش کردند که رفتار درمانی دیالکتیکی باعث بهبود ارزیابی مجدد
مثبت شد ،اما تاثیر معناداری بر سایر ابعاد خودنظمدهی شناختی هیجان نداشت .عالوه بر آن ،بابایی و همکاران ( )1394ضمن
پژوهشی به این نتیجه رسیدند که رفتار درمانی دیالکتیکی باعث بهبود خودنظمدهی شناختی هیجان شد .همچنین ،نتایج
پژوهش کمالآبادی و همکاران ( ) 2012نشان داد که رفتار درمانی دیالکتیکی به شیوه زوجی باعث بهبود سالمت روان و
کیفیت روابط زناشویی شد .نبوی ،شهبازی و کرایی ( )1399ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که رفتار درمانی دیالکتیکی
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باعث کاهش دلزدگی زناشویی زنان در آستانه طالق شد .در پژوهشی دیگر تیموری ،غفاریان و یزدانپناه ( )1397گزارش
کردند که رفتار درمانی دیالکتیکی باعث افزایش رضایت زناشویی زوجین متعارض شد.
از یک سو آمار طال ق در همه جوامع از جمله جامعه ایران باال و در حال افزایش است و از سوی دیگر زنان در آستانه طالق و
حتی پس از طالق در مقایسه با مردان با فشارهای روانی بیشتری مواجه هستند .در نتیجه ،باید به دنبال راهکارهایی برای
کاهش فشارهای روانی زنان در آستانه طالق بود و از آ نجایی که این افراد در زمینه خودنظمدهی شناختی هیجان و صمیمیت
زناشویی دارای مشکالت فراوانی هستند ،یکی از شیوه های درمانی مناسب و برگرفته از موج سوم رواندرمانی برای این منظور
روش رفتار درمانی دیالکتیکی است .نکته حائز اهمیت دیگر اینکه نتایج پژوهشها درباره تاثیر رفتار درمانی دیالکتیکی بر
خودنظم دهی شناختی هیجان متفاوت است و پژوهشی درباره تاثیر آن بر صمیمیت زناشویی یافت نشد .در نتیجه ،با توجه به
آمار باال و روزافزون طالق ،مشکالت فراوان زنان در آستانه طالق و پیشینه پژوهشی اندک و گاه متفاوت ،این پژوهش با هدف
تعیین تاثیر رفتار درمانی دیالکتیکی بر خودنظمدهی شناختی هیجان و صمیمیت زناشویی زنان در آستانه طالق انجام شد.
روش
روش پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر جمع آوری داده ها کمی بود .این مطالعه نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون و
پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه پژوهش زنان در آستانه طالق مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه پنج شهر تهران در
سال  1399بودند که از میان آنها تعداد  40نفر پس از بررسی مالک های ورود به مطالعه با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب و
با روش تصادفی به کمک قرعه کشی در دو گروه مساوی جایگزین شدند .مالکهای ورود به مطالعه شامل سن  26-35سال،
عدم سابقه طالق ،حداقل تحصیالت دیپلم ،گذشت حداقل یک سال از تاریخ عقد ،عدم اعتیاد و مصرف داروهای روانپزشکی،
زندگی با همسر و تمایل جهت شرکت در پژوهش و مالک های خروج از مطالعه شامل انصراف از ادامه همکاری و غیبت بیشتر
از یک جلسه بود .روند اجرای پژوهش این طور بود که پس از هماهنگی با مسوالن مراکز مشاوره منطقه پنج تهران از منشیها
خواسته شد تا زنان در آستانه طالق را به شرط داشتن مالکهای ورود به مطالعه به پژوهشگر معرفی کنند و نمونهگیری تا
زمانی که تعداد آنها به  40نفر رسید ادامه یافت و نمونه ها به روش تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند و به
گروهها درباره رعایت نکات اخالقی اطمینانخاطر داده شد و فرم رضایتنامه شرکت در پژوهش به امضای آنها رسید .گروه
آزمایش  8جلسه  90دقیقه ای تحت رفتار درمانی دیالکتیکی قرار گرفت و گروه کنترل آموزشی ندید .مداخله رفتار درمانی
دیالکتیکی بر مبنای نظریه لینهان ( )1970توسط نبوی و همکاران ( )1399برای هشت جلسه طراحی که هدف و محتوی آن
به تفکیک جلسات ارائه شد (جدول .)1
جدول  .1هدف و محتوی رفتار درمانی دیالکتیکی به تفکیک جلسه
جلسه

هدف

محتوی

اول

آشنایی با مفاهیم
دیالکتیک و
ذهنآگاهی

آشنایی با یکدیگر و اهداف و قوانین جلسات ،تشریح انتظارات ،توضیح درباره نحوه کار
گروه ،حضور در جلسات و تعداد و زمان آن ،تعریف دیالکتیک ،معرفی رفتار درمانی
دیالکتیکی و آشنایی با مفهوم ذهنآگاهی

دوم

مهارت ذهنآگاهی

آموزش تمرکز بر حال و جداسازی افکار از هیجانها و احساسهای بدنی ،شناخت سه
حالت ذهن (ذهن منطقی ،ذهن هیجانی و ذهن خردگرا) ،تشریح تفاوت بین توصیف و
قضاوت و تبدیل قضاوت به تعارض ،آموزش مهارتهای چه چیز (مشاهده ،توصیف و
شرکت) و چگونه (اتخاذ موضع غیرقضاوتی ،ذهنآگاهی و عملکرد کارآمد) در ذهنآگاهی

سوم

مهارت مقابلهای

آموزش مهارت های توجه برگردانی یا تغییر توجه ،خودآرامشبخشی ،تصویرسازی از مکان
امن ،تنفس آگاهانه ،تکنیک چگونگی توقف اوضاع وخیم و تعهد برای عمل ،پیشگیری از
اعمال تکانشی و مشاهده و مدیریت تمایالت زیانبار
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چهارم

مهارت مقابلهای

زندگی در زمان حال ،تدوین طرح آرمیدگی ،مقابله با تنشها با استفاده از افکار مقابلهای
خودتشویقگرایانه با استفاده از خودگوییهای تاییدگرایانه

پنجم

مهارت تنظیم هیجان

شناخت و پذیرش هیجانها ،کاهش آسیبپذیری در برابر هیجانهای منفی ،تعادلآفرینی
بین افکار و احساسات ،افزایش هیجان های مثبت ،آموزش پذیرش خود و همسر شامل
آگاهی از ارتباط ،خودآگاهی و توجه آگاهانه به خود ،خودهیجانی و خودمنطقی و وجود
خشم در روابط

ششم

مهارت تنظیم هیجان

غلبه بر موانع هیجانهای سالم ،کاهش آسیبپذیری جسمی در برابر هیجانهای
آشفتهساز ،توجه آگاهانه به هیجانها بدون قضاوت ،رویارویی با هیجانها ،عمل برخالف
امیال شدید هیجانی و افزایش هیجانهای مثبت

هفتم

مهارت ارتباط موثر

گوش دادن جسورانه ،نه گفتن ،مقابله با مقاومت و تعارض ،چگونگی تایید همسر ،درک
مشکالت و اشتباهات همسر ،تایید در کالم و عمل ،آموزش تکنیک ابراز روشن احساسات
شامل شناسایی خواستهها و احساس های مبهم ،استفاده از ارتباطات غیرمستقیم و
کمانگاری و بیشانگاری خواستهها

هشتم

مهارت ارتباط موثر

آموزش چگونگی مذاکره و تحلیل مشکالت بینفردی ،چگونگی استفاده مثبت از تعارض و
تبدیل آن به صمیمیت ،آموزش تکنیک مدیریت مسائل و راه حلهای گفتگو شامل
مدیریت مساله ،تعیین مساله ،تجزیه و تحلیل مساله ،مرور عملی مهارتها و جمعبندی
نهایی

دادهها عالوه بر فرم اطالعات جمعیتشناختی با پرسشنامههای زیر جمعآوری شدند.
فرم کوتاه پرسشنامه خودنظمدهی شناختی هیجان 1:این مقیاس توسط گارنفسکی و کرایج در سال  2006ساخته شد .این
ابزار دارای  18گویه و دو بعد راهبردهای مثبت ( 10گویه) و راهبردهای منفی ( 8گویه) است که با استفاده از مقیاس پنج
درجهای لیکرت از یک (تقریبا هرگز) تا پنج (تقریبا همیشه) نمرهگذاری و نمره هر بعد با مجموع نمره گویههای آن بعد
محاسبه می شود .پس ،دامنه نمرات راهبردهای مثبت بین  10تا  50و راهبردهای منفی بین  8تا  40است و نمره باالتر
نشاندهنده بیشتر داشتن آن نوع راهبرد میباشد .گارنفسکی و کرایج ( )2006روایی سازه ابزار را تایید و پایایی ابعاد و
مولفههای آن را با روش آلفای کرونباخ در دامنه  0/85تا  0/94گزارش کردند .در ایران ،حسنی ( ) 1390روایی سازه ابزار را با
روش تحلیل عاملی تایید و پایایی ابعاد و مولفه های آن را با روش آلفای کرونباخ در دامنه  0/68تا  0/82بدست آوردند .در
پژوهش حاضر مقدار پایایی راهبردهای مثبت و منفی با روش آلفای کرونباخ بهترتیب  0/85و  0/89بدست آمد.
پرسشنامه صمیمیت زناشویی 2:این پرسشنامه توسط والکر و تامپسون3در سال  1983ساخته شد .این ابزار دارای  17گویه
است که با استفاده از مقیاس هفت درجه ای لیکرت از یک (کامال مخالفم) تا هفت (کامال موافقم) نمرهگذاری و نمره این
پرسشنامه با مجموع نمره گویهها محاسبه میشود .پس ،دامنه نمرات بین  17تا  119است و نمره باالتر نشاندهنده صمیمیت
زناشویی بیشتر می باشد .والکر و تامپسون ( ) 1983روایی سازه ابزار را تایید و پایایی آن را در پژوهشهای مختلف با روش
آلفای کرونباخ در دامنه  0/91تا  0/97گزارش کردند .در ایران ،مومنی و همکاران ( )1394پایایی ابزار را با روش آلفای
کرونباخ  0/96بدست آوردند .در پژوهش حاضر مقدار پایایی با روش آلفای کرونباخ  0/94بدست آمد.
دادهها پس از ورود به نرمافزار  SPSS-19در سطح معناداری  0/05با روشهای مجذور کای ،آزمون تی مستقل و تحلیل
کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند.

1

. Cognitive Emotion Self-Regulation Questionnaire of Short Version
. Marital Intimacy Questionnaire
3
. Walker & Thompson
2
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یافتهها
میانگین و انحراف معیار سنی گروه آزمایش  31/28±2/75و گروه کنترل  30/94±2/64سال بود .بر اساس نتایج آزمون
مجذور کای گروههای آزمایش و کنترل از نظر سن ،تحصیالت و نوع ازدواج تفاوت معناداری نداشتند (( )P<0/05جدول .)2
جدول  .2مقایسه اطالعات جمعیتشناختی گروهها
متغیر

سطوح

سن (سال)

گروه آزمایش

مقدار P

گروه کنترل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

26-30

8

40%

9

45%

31-35

12

60%

11

55%

دیپلم

6

30%

5

25%

کارشناسی

9

45%

11

55%

کارشناسی ارشد

5

25%

4

20%

سنتی

5

25%

7

35%

دوستانه

15

75%

13

65%

تحصیالت

نوع ازدواج

<0/05
<0/05

<0/05

بر اساس نتایج آزمون تی مستقل گروههای آزمایش و کنترل در مرحله پیشآزمون از نظر خودنظم دهی شناختی هیجان و
صمیمیت زناشویی تفاوت معناداری نداشتند ( ،)P<0/05اما در مرحله پسآزمون از نظر آنها تفاوت معناداری داشتند
(( )P<0/05جدول .)3
جدول  .3میانگین و انحراف معیار خودنظمدهی شناختی هیجان و صمیمیت زناشویی زنان در آستانه طالق
متغیرها

مراحل

راهبردهای مثبت خودنظمدهی
شناختی هیجان

گروه آزمایش

گروه کنترل

مقدار P

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

17/68

2/28

18/05

2/39

<0/05

پسآزمون

24/12

3/40

17/92

2/37

>0/05

راهبردهای منفی خودنظمدهی
شناختی هیجان

پیشآزمون

28/34

4/15

27/91

4/27

<0/05

پسآزمون

21/36

2/55

28/06

4/26

>0/05

صمیمیت زناشویی

پیشآزمون

41/85

5/19

40/84

4/88

<0/05

پسآزمون

53/69

6/61

40/70

4/92

>0/05

پیشفرض های تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که بر اساس آزمون کولموگروف -اسمیرنوف فرض نرمال بودن ،بر
اساس آزمون لوین فرض برابری واریانس ها و بر اساس آزمون ام.باکس فرض برابری کوواریانسها و عالوه بر آنها فرض برابری
شیب خط رگرسیون تایید شدند ( .)P<0/05نتایج آزمون المبدای ویلکز از مجموعه آزمونهای چندمتغیری نشان داد که
رفتار درمانی دیالکتیکی حداقل باعث تغییر معنادار یکی از متغیرهای خودنظمدهی شناختی هیجان و صمیمیت زناشویی شد
(.)F=25/38, P>0/001
بر اساس نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری رفتار درمانی دیالکتیکی باعث تغییر معناداری همه متغیرهای راهبردهای
مثبت و منفی خونظم دهی شناختی هیجانی و صمیمیت زناشویی زنان در آستانه طالق شد که با توجه به جدول میانگینها
رفتار درمانی دیالکتیکی باعث افزایش راهبردهای مثبت خودنظمدهی شناختی هیجان و صمیمیت زناشویی و کاهش
راهبردهای منفی خودنظمدهی شناختی هیجان آنها شد ( .)P<0/001همچنین ،با توجه به مجذور اتا  84درصد تغییرات
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راهبردهای مثبت خودنظمدهی شناختی هیجان 79 ،درصد تغییرات راهبردهای منفی خودنظمدهی شناختی هیجان و 75
درصد تغییرات صمیمیت زناشویی زنان در آستانه طالق نتیجه روش مداخله یعنی رفتار درمانی دیالکتیکی بود (جدول .)4
جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری زنان در آستانه طالق
متغیرهای وابسته

منبع

مجموع
مجذورات

df

میانگین
مجذورات

آماره
F

مقدار P

مجذور اتا

راهبردهای مثبت خودنظمدهی شناختی هیجان

گروه

218/24

1

218/24

>0/001 25/10

0/84

راهبردهای منفی خودنظمدهی شناختی هیجان

گروه

195/60

1

195/60

>0/001 21/46

0/79

صمیمیت زناشویی

گروه

356/19

1

356/19

>0/001 19/83

0/75

نتیجهگیری
آمار طالق در همه جوامع باال و در حال افزایش و زنان در آستانه طالق با مشکالت فراوانی مواجه هستند .در نتیجه ،این
پژوهش با هدف تعیین تاثیر رفتار درمانی دیالکتیکی بر خودنظم دهی شناختی هیجان و صمیمیت زناشویی زنان در آستانه
طالق انجام شد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که رفتار درمانی دیالکتیکی باعث افزایش راهبردهای مثبت خودنظمدهی شناختی هیجان و
کاهش راهبردهای منفی خودنظمدهی شناختی هیجان زنان در آستانه طالق شد .این نتایج از جهاتی با نتایج پژوهشهای
هاروی و همکاران ( ،)2019فسبیندر و همکاران ( ،)2016یاسفرد و همکاران ( 1398الف) ،یاسفرد و همکاران ( 1398ب) و
بابایی و همکاران ( )1394همسو بود .در تبیین تاثیر رفتار درمانی دیالکتیکی بر خونظمدهی شناختی هیجان زنان در آستانه
طالق بر مبنای پژوهش هاروی و همکاران ( )2019می توان گفت که بخش مهمی از رفتار درمانی دیالکتیکی مربوط به
ذهنآگاهی است و نجام تمرینهای ذهنآگاهی می تواند با افزایش فعالیت بخش پیشانی مغز که با عواطف مثبت همراه است و
کاستن از فعالیت پایه مغز که با رفتار غیرارادی ناشی از هیجانها همراه است ،آسیبپذیری زیستی نسبت به محرکهای
هیجانی منفی را کاهش میدهد .این تمرین ها به وسیله افزایش توانایی فرد در توجه از آنچه غیرمفید و غیرموثر است مانند
تمرکز روی افکار منفی در تعاملهای میان فردی و توجه به آنچه مفید و موثر است ،میتواند به تعدیل تجربه هیجانی کمک
کند و افراد کنترل و مدیریت مناسبتری بر هیجانهای خود اعم از هیجانهای مثبت و منفی داشته باشند .همچنین ،بر
مبنای پژوهش فسبیندر و همکاران ( )2016میتوان گفت که خودنظمدهی هیجانی احتماال از طریق مقابله با اهداف
خودتنظیم در طول دوره چالشهای هیجانی در ایجاد و تداوم آسیبشناسی روانی نقش موثری دارند .چون تمام مهارتهای
رفتار درمانی دیالکتیکی بدکارکردی تنظیم شناختی هیجان را هدف قرار میدهند و از این طریق خودنظمدهی شناختی
هیجان افراد در طول زندگی تغییر و بهبود مییابد .پس ،خودنظم دهی شناختی هیجان یک اصل اساسی در شروع ،ارزیابی،
نگهداشت و سازماندهی رفتارهای سازگارانه و پیشگیری از هیجان های منفی و رفتارهای ناسازگارانه محسوب میشود .در
نتیجه ،رفتار درمانی دیالکتیکی از طریق فرایندهای فوق میتواند باعث افزایش راهبردهای مثبت خودنظمدهی شناختی
هیجان و کاهش راهبردهای منفی خودنظمدهی شناختی هیجان زنان در آستانه طالق شود.
دیگر نتایج پژوهش حاضر نشان داد که رفتار درمانی دیالکتیکی باعث افزایش صمیمیت زناشویی زنان در آستانه طالق شد.
این نتایج از جهاتی با نتایج پژوهشهای کمالآبادی و همکاران ( ،)2012نبوی و همکاران ( ) 1399و تیموری و همکاران
( ) 1397همسو بود .در تبیین تاثیر رفتار درمانی دیالکتیکی بر صمیمیت زناشویی زنان در آستانه طالق بر مبنای پژوهش
کمالآبادی و همکاران ( )2012میتوان گفت که مداخله به شیوه رفتار درمانی دیالکتیکی با ارزیابی فرایندهای سازگارانه
زناشویی شروع و افراد شرکتکنند می توانند به درک مناسبی از مشکالت و تعارضهای بینفردی دست یابند و قالببندی
مجدد رابطه با همسر خود اقدام کنند که این یک تغییر شناختی مهم محسوب میشود که با شناختها ،باورها و افکار منفی
زوجین مقابله می کند .این شیوه مداخله باعث تغییر در جنبه های مهم و موثر در روابط زناشویی شده و میتواند سبب ارتقای
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صمیمیت زناشویی شود .همچنین ،بر مبنای پژوهش نبوی و همکاران ( )1399می توان گفت که رفتار درمانی دیالکتیکی به
فرد مهارتهایی آموزش میدهد تا احساس بهتربودن در او ایجاد شود و وی را قادر میسازد تا به شیوه موثرتری شرایط سخت
را مدیریت کند و بر مشکالت زندگی زناشویی خویش غلبه نماید .تمرینهای ذهنآگاهی به همراه سایر تمرینها در روش
رفتار درمانی دیالکتیکی باعث افزایش آگاهی افراد درباره لحظه حال از طریق تکنیکهایی مثل توجه به تنفس و بدن و
معطوف آگاهی به اینجا و اکنون در نظام شناختی و پردازش اطالعات موثر است و باعث افزایش مقاومت فرد در برابر مشکالت
بینفردی و تحمل رویادهای تنشزا میشود .در نتیجه ،رفتار درمانی دیالکتیکی طبق فرایندهای فوق باعث بهبود صمیمیت
زناشویی زنان در آستانه طالق میشود.
هر پژوهشی در هنگام اجرا با محدودیتهایی مواجه است و از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به استفاده از روش
نمونهگیری هدفمند ،حجم نمونه نسبتا اندک در گروهها ،تک جنسیتی بودن جامعه پژوهش و عدم بررسی تداوم تاثیر نتایج در
بلندمدت به دلیل محدودیت های زمانی پژوهشگر اشاره کرد .با توجه به محدودیتها استفاده از روشهای نمونهگیری تصادفی،
افزایش حجم نمونه در گروه ها ،انجام پژوهش بر روی مردان یا استفاده از تکنیک زوجدرمانی و بررسی تداوم تاثیر نتایج در
مراحل پیگیری پیشنهاد می شود .پیشنهاد دیگر مقایسه تاثیر روش رفتار درمانی دیالکتیکی با سایر روشهای درمانی برگرفته
از موج سوم روان درمانی مانند طرحواره درمانی ،درمان پذیرش و تعهد ،شفقت درمانی و غیره میباشد .با توجه به نتایج یعنی
تاثیر رفتار درمانی دیالکتیکی بر بهبود خودنظمدهی شناختی و صمیمیت زناشویی پیشنهاد میشود که متخصصان و
برنامهریزان برای استفاده از روش درمانی فوق برنامه ریزی کنند .پیشنهاد دیگر اینکه مسئوالن و مدیران مراکز و کلینیکهای
خدمات روانشناختی مشاوران و درمانگران خود را ملزم به گذراندن دوره رفتار درمانی دیالکتیکی کنند تا آنان در مداخلههای
مرتبط با سالمت خود از این روش استفاده کنند .آخرین پیشنهاد اینکه درمانگران و مشاوران از روش رفتار درمانی دیالکتیکی
در کنار سایر روشهای درمانی برای بهبود ویژگیهای روانشناختی مرتبط با سالمت بهویژه بهبود خودنظمدهی شناختی
هیجان و صمیمیت زناشویی استفاده نمایند.
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