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The effectiveness of emotional schema therapy on emotional regulation problems
and marital satisfaction of maladaptive women of the first decade of life
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چكيده
 مطالعات بسیاری به اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر مشکالت زناشویی زوجین و بررسی مشکالت تنظیم هیجانی و رضایت زناشویی زوجین:زمينه
 اما پژوهشی که به بررسی اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر مشکالت تنظیم هیجانی و رضایت زناشویی بانوان ناسازگار در دهه اول زندگی.پرداخته اند
 بررسی اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر مشکالت تنظیم هیجانی و رضایت زناشویی بانوان ناسازگار در دهه اول: هدف.پرداخته باشد مغفول مانده است
 جامعه آماری شامل کلیه زنان دارای ناسازگاری زناشویی. پسآزمون با گروه کنترل بود-  پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون: روش.زندگی بود
 نفر به روش نمونهگیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب و بصورت31. بود0357 مراجعه کننده به مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی شهر اندیشه در سال
 پرسشنامة،)0558 ، پرسشنامة رضایت زناشویی انریچ (السون: ابزار پژوهش عبارتند از. نفری) جایگزین شدند09( تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه
) و بستهی آموزشی طرحواره درمانی2112(  پرسشنامة اختالالت تنظیم هیجانی گراتس،)0577(  استرنبرگ. بی یر و دانیل پی.) ارنست جیDQ( ناسازگاری
 طرحواره درمانی هیجانی موجب: يافتهها. تحلیل دادهها با روش تحلیل کوواریانس تك و چند متغیری انجام شد.)2105 ، 2109( هیجانی لیهی و همکارانش
افزایش میانگین نمرات رضایت زناشویی در شرکتکنندگان گروه طرحواره درمانی و موجب افزایش میانگین نمرات تنظیم هیجان در شرکتکنندگان گروه
. طرحواره درمانی هیجانی باعث افزایش رضایت زناشویی و تنظیم هیجان و مؤلفههای آن در زوجین شد: نتيجهگيری.)P< 1/110( طرحواره درمانی شد
 ناسازگار، بانوان، رضایت زناشویی، تنظیم هیجانی، طرحواره درمانی هیجانی:واژه كليدها
Background: Many studies have investigated the efficacy of emotional schema therapy on marital problems of couples
and the problems of emotional adjustment and marital satisfaction of couples. But research investigating the efficacy of
emotional schema therapy on the problems of emotion regulation and marital satisfaction in maladaptive women of the
first decade of life has been neglected. Aims: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of emotional
schema therapy on emotional regulation problems and marital satisfaction of maladaptive women in the first decade of
life. Method: This study was a quasi-experimental study with pretest-posttest design with control group. The statistical
population consisted of all women with marital maladjustment referred to counseling and psychological services in
Andisheh in 2018. Thirty individuals were selected by purposive sampling method and were randomly divided into two
groups of control and experimental (n = 15). Research tools include: Enrich Marital Satisfaction Questionnaire (Ellison,
1998), Ernst J. DQ Disability Questionnaire. Beerless and Daniel P. Sternberg (1977), Graz's Emotion Regulation
Disorders Questionnaire (2004), and Lehi et al. (2015, 2019) training package for Emotional Schema Therapy. Data
were analyzed using single and multivariate analysis of covariance. Results: Emotional schema therapy increased the
mean scores of marital satisfaction in the schema therapy group and increased the mean score of emotional regulation in
the schema therapy group (P< 0/001). Conclusions: Emotional schema therapy increased marital satisfaction and
emotion regulation and its components in couples. Key Words: Emotional schema therapy, emotion regulation, marital
satisfaction,ladies, incompatible
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مقدمه

اضطراب و افسردگی بیشتری را تجربه ،میکنند (یولبریچت،

ازدواجهای رسمی بین زنان و مردان در هر فرهنگی وجود دارد

گانیبان ،بئوتون ،فینبرگ ،ریس و همکاران .)2103 ،ازدواج اولین

و  51درصد از جمیت جهان حداقل یك بار در طول عمر خود

تعهد عاطفی و حقوقی است که ما در بزرگسالی قبول میکنیم.

ازدواج میکنند (اونیشی2102 ،؛ به نقل از زارعینژاد ،پورحسین و

انتخاب همسر و انعقاد پیمان زناشویی ،هم نقطه عطفی در رشد و هم

رحیمینژاد .)0353 ،رضایت زناشویی یکی از مهمترین عوامل

پیشرفت شخصی تلقی میشود .ازدواج مهمترین و عالی ترین رسم

پیشرفت و دستیابی به اهداف زندگی و تحت تأثیر ثبات عاطفی

اجتماعی برای دست یابی به نیازهای عاطفی و امنیت افراد

زوجین و انسجام خانوادگی است .جانسون بیان میکند که

بزرگسال ،همواره مورد تأکید بوده است (لوین ،گرین و سالومون،

نارضایتی های زناشویی عامل خطرساز مهمی برای اختاللهای

 .)2103همچنین از جمله متغیرهای مورد بررسی در مطالعات

روانپزشکی مختلف میباشد (عباسی ،دوگانهای فرد و شفیعآبادی،

خانواده سازگاری زناشویی است .این اصطالحات با بسیاری از

.)0357

اصالحات دیگر همچون رضایت زناشویی ،موفقیت زناشویی و

ازدواج یکی از بنیادهای جهان شمول بشری است که صرفاً

ثبات زناشویی مرتبط است .رضایت زناشویی به شادی و لذت از

پیوند دو نفر با یکدیگر نیست ،بلکه معرف دگرگونی در دو نظام

روابط میان زوجها مرتبط است .رضایت زناشویی به معنای داشتن

خانوادگی و تکوین یك خرده نظام در داخل هر یك از آنها است

احساس مطلوب از ازدواج است (رودریگویز-گونزالیز ،اسکورون،

که طرز فکر زنان و مردان و انتظار آنها از زندگی زناشویی با توجه

کاگیگال دی گرگوریو و مئونوز سان روکیوی( .)2103 ،کپلن و

به خانوادههای مبدا و تجاربشان با یکدیگر تفاوت دارد (مئوتل،

مارکس  ،2112به نقل از الونر ،کارنو و برادبوری )2103 ،معتقدند

ایرکئوت ،یلدیریم و گئوندوگئدو .)2108 ،در تداوم زندگی

که رضایت زناشویی یکی از تجربیات شخصی هر یك از زوجین

زناشویی ،عوامل متعددی دخیل هستند و شرط اساسی در این امر

است که میتواند در پاسخ به سطح لذت در زندگی زناشویی

مهم سازگاری در برابر آثار محرکهای تنشزا است .سازگاری با

ارزیابی گردد و به انتظارت ،نیازها و خواستههای فرد در ازدواج

موقعیتهای متنوع ،در دورانی که عصر تنیدگی و تغییرات سریع

بستگی دارد .یکی از کنشوریهای مهم خانواده ،برقراری روابط

اجتماعی است ،کار آسانی نیست .همچنین روابط خصمانه و فاقد

عاطفی بین زن و شوهر و گسترش سالمت روانشناختی است که مایه

رضایت زناشویی ،سالمت روانی و جسمانی زوجها را تحت تأثیر

آرامش هر دوی آنها است .سطح رضایت به معنای تجربه احساسات

قرار میدهد (فریتاس .)2108 ،رضایت زناشویی به عنوان مهمترین و

منفی در یك رابطه است .رضایت بستگی دارد که همسر یا طرف

اساسیترین رابطه انسان توصیف شده است ،زیرا ساختاری اولیه را

مقابل تا چه حد نیازهای دیگری را برطرف میسازد (ویسمن،

برای بنا نهادن رابطه خانوادگی و تربیت کردن نسل آینده فراهم

گیلمور سالینگر.)2108 ،

میسازد (باچیم ،لوین ،ژئو ،زیرچ و سالومون .)2108 ،رضایتمندی

از جنبههای زندگی زناشویی و روابط زناشویی هیجانات تجربه

زناشویی 0از جمله عواملی است که در پایداری زناشویی و ثبات

شده توسط زوجها میباشد که توانایی تنظیم هیجان در این امر

نظام خانواده نقش مؤثری را ایفا مینماید .افردای که دارای رضایت

بسیار مؤثر است (لیو ،وانگ و شی .)2105 ،تنظیم هیجان 2شامل

زناشویی باالیی هستند هیجانهای مثبت بیشتری را تجربه کرده ،از

همه راهبردهای آگاهانه و غیر آگاهانه میشود که برای افزایش

گذشته و آینده خود و دیگران ،رویدادهای مثبت بیشتری را به یاد

حفظ و کاهش مولفههای هیجانی ،رفتاری و شناختی یك پاسخ

آورده و از پیرامون خود ارزیابی مثبتتری دارند و آنها را خوشایند

هیجانی به کار برده میشود .پاسخهای هیجانی ،اطالعات مهمی

توصیف میکنند .در حالی که افرادی که رضایت زناشویی پایینی

درباره تجربه فرد در ارتباط با دیگران فراهم میکنند (مازوکا،

دارند خود ،گذشته ،آینده ،دیگران و نیز رویدادها و موقعیتهای

کافیتسیوس ،لیوی و پریساگی .)2105 ،با این اطالعات انسانها یاد

زندگی خود را نامطلوب ارزیابی میکنند و هیجانهای منفی مانند

می گیرند که در مواجهه با هیجانات چه واکنشی نشان دهند ،چگونه

. marrital satisfaction

1

Adjust the excitement
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زینب معصومیتبار و همکاران

بررسی اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر مشکالت تنظیم هیجانی و...

تجارب هیجانی خود را به صورت کالمی بیان کنند ،چه

هیجانی میباشد که از نسل دوم درمانهای روانشناختی است ،تأکید

راهکارهایی را در پاسخ به هیجانات به کار برند و در زمینه هیجانات

این نوع درمان بر نقش طرحوارهها و نظام پردازش اطالعات در

خاص چگونه با دیگران رفتار کنند .بنابراین اگر فرد در تنظیم

ایجاد اختالالت روانی است که در طی فرآیند درمان با تکنیكهای

هیجان مشکالتی داشته باشد و به خوبی نتواند هیجانات خود را

مختلفی از جمله بازسازی شناختی ،در آنها تغییر یا تعدیل ایجاد می-

مدیریت کند ،در روابط دچار مشکالتی میگردد (عزیزی.)2108 ،

شود (لیهی .)2103 ،در طی سال های اخیر لیهی براساس مفهوم

تنظیم هیجان شامل همه راهبردهای آگاهنه و غیر آگاهانه میشود

پردازش هیجانی و مدل فراشناختی ،مدل طرحواره هیجانی خود را

که برای افزایش حفظ و کاهش مولفههای هیجانی ،رفتاری و

ارائه داده است .این مدل فراشناختی ،مدل طرحواره هیجانی خود را

شناختی یك پاسخ هیجانی بکار برده میشود .پاسخهای هیجانی

ارائه داده است .این مدل بر این اصل استوار است که اختاللهای

اطالعات مهمی درباره تجربه فرد در ارتباط با دیگران فراهم می-

هیجانی ناشی از باورها ،تفاسیر و راهبردهای به کار گرفته شده برای

کنند .با این اطالعات انسانها یاد میگیرند که در مواجهه با

مقابله با هیجانها است؛ که این باورها ،تفاسیر و راهبردها در مورد

هیجانات چه واکنشی نشان دهند ،چگونه تجارب هیجانی خود را به

تجربه هیجانی ،همان طرحوارههای هیجانی هستند (فرخزادیان،

صورت کالمی بیان کنند ،چه راهکارهایی را در پاسخ به هیجانات

رضایی و صادقی .)2108 ،در مدل طرحوارههای هیجانی ،افراد از

به کار برند و در زمینه هیجانات خاص چگونه با دیگران رفتار کنند

نظر تفسیر و ارزیابیهایی که از تجربه هیجانی خود به عمل می-

(هوایی ،کاظمی ،حبیب اللهی ،ایزدخواه ،0359 ،گلدین ،لی ،زی،

آورند با یکدیگر تفاوت داشته و ممکن است با راهبردهای مختلف

جزائری ،هیم برگ و گروس .)2102 ،بنابراین اگر فرد در تنظیم

مانند اجتناب تجربهای ،راهبردهای شناختی بیثمر ،حمایت

هیجان مشکالتی داشته باشد و به خوبی نتواند هیجانات خود را

اجتماعی و یا راهبردهای دیگر بکوشند با هیجانهای خود مقابله

مدیریت کند ،در روابط دچار مشکالتی میگردد.

کنند (قدم پور ،حسینی ،مرادی ،راد و علیپور .)2108 ،در پژوهش

در حال حاضر دیدگاههای نظری متعددی با رویکردهای

حسنی و همکاران ( )0352نشان داده شد که طرحوارههای هیجانی

متفاوت ،به دنبال تبیین و حل مشکالت هیجانی و بهبود رضایت

رضایت زناشویی را پیش بینی میکنند و در پژوهشهای مختلف

زناشویی و مشکالت هیجانی هستند .یکی از رویکردهایی که

نشان داده شده است که طرحوارههای هیجانی در سطوح مختلف بر

اثربخشی آن در زمینههای بسیاری به تایید رسیده ،طرحواره درمانی

رضایت زناشویی و روابط عاشقانه اثر گذار میباشد (جوشی و

هیجانی 0است که لیهی بر مبنای مفهوم پردازش هیجانی و با الهام از

تینگو جام2115 ،؛ به نقل از نیك امال ،صالحی و برماس،0353 ،

مدل فراشناختی هیجانات ارائه کرده است (لیهی .)2103 ،طبق این

مارشال ،پانوزیا  -ماکن  -بیرد ،تافت و هولزولث -منروی2100 ،؛

مدل ،افراد در شیوه تجربه هیجانات و مفهم سازی آنها متفاوتند و

به نقل از عسگری و گودرزی .)2108 ،بنابراین مداخالت مرتبط با

بسته به باورهایی که درباره هیجانات خود دارند ،روشهای متفاوتی

طرحوارههای هیجانی میتواند بر رضایت زناشویی و مشکالت

برای اقدام انتخاب میکنند .افرادی که هیجانات منفی زیادی دارند،

تنظیم هیجان مؤثر واقع شود .به دنبال این توجیه و نقش طرحوارهها

به بروز کنشهای شدید در موقعیتهای نسبتاً اضطرابزا یا

در روابط زناشویی و دنیای ماشینی ،امروز با درگیر ساختن انسانها

نامطلوب تمایل دارند .این افراد خود را سرزنش کرده و به شدت

در پیچیدگیهای زندگی صنعتی ،و با گسستن شبکه حمایتی سنّتی،

انتقاد میکنند و به دیگران بیش از حد حساسیت نشان میدهند .این

گسترة وسیعی از عوامل تنشزا ،فراروی انسان قرار گرفته که

خصیصههای منفی ،در دارزمدت سبب مشکالت هیجانی و پایین

زندگی خانوادگی فرد نیز تحت تأثیر آن قرار میگیرد و آمار طالق

آمدن رضایت زناشویی میگردد (خالقی ،لیهی ،اکبری،

افزایش مییابد .به نظر میرسد آشفتگی رابطه ،حتی در بین زوجین

محمدخانی ،حسنی و طیبی .)2107 ،رایج ترین درمان به کاربرده

رضایت مند ،یك مشکل عمومی در اکثر جوامع غربی و ایران

شده برای بهبود تنظیم هیجان و رضایت زناشویی ،طرحواره درمانی

است .بر این اساس الزم است تحقیقات بنیادی و کاربردی زیادی
برای پیشگیری و مداخله برای افزایش رضایت زناشویی و صمیمیت

Emotional Schema Therapy

زوجین و کاهش تعارضات و ناسازگارهای زناشویی صورت گیرد

1.
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مجله علوم روانشناختی

تا از پیامدهای نامطلوب روانی  -اجتماعی طالق و ناسازگاری

جایگزین و گروه آزمایش در  02جلسه گروهی  2ساعته مداخالت

زناشویی بر روی خانوادهها پیشگیری شود .از این رو ما به دنبال این

را دریافت نمودند و مجددا هر  31نفر پس از اتمام مداخله آموزشی

مسئله هستیم که آیا طرحواره درمانی هیجانی بر مشکالت تنظیم

گروههای آزمایش پس از اتمام مداخله مورد بررسی قرار گرفتند.

هیجانی و رضایت زناشویی بانوان ناسازگار در دهه اول زندگی

به منظور طراحی و تدوین بسته آموزشی مبتنی بر روشهای درمانی

مؤثر است؟

از پروتکل درمانی مرتبط با تعارض زناشویی و دشواریهای تنظیم
روش

هیجان در طرحواره درمانی هیجانی کمك گرفته شد .روشهای

روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی و با طرح

آماری مورداستفاده در این پژوهش شامل :روشهای آماری

پیشآزمون  -پسآزمون  -با گروه آزمایش و گروه گواه بود.

توصیفی نظیر محاسبه فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف استاندارد،

جامعة آماری پژوهش شامل کلیه زنان دارای ناسازگاری زناشویی

آزمونهای تحلیل کواریانس چند متغیره 0بهمنظور تحلیل فرضیههای

مراجعه کننده به مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی شهر اندیشه

پژوهش .در تحلیل کواریانس چند متغیری چهار آزمون آماری اثر

که در دهه اول زندگی زناشویی قرار داشتند در سال  0357بود.

پیالیی ،اثر هرتلینگ ،اثر المبدای ویلکز و بزرگترین ریشه روی

برای انتخاب آزمودنیهای این پژوهش به روش هدفمند تعداد 31

نشان داده می شود .همه آنها نشان دهنده این است که آیا تفاوت بین

نفر از زنانی که رضایت زناشویی کمتر و مشکالت تنظیم هیجانی

سطوح متغیر مستقل در ترکیب خطی متغیرهای وابسته معنادار است.

بیشتری داشته ،به عنوان نمونه آماری انتخاب و به طور تصادفی در

بدین ترتیب دادههای مورد نیاز جمع آوری و در نهایت با استفاده از

دو گروه  09نفره (گروه های آزمایش و گواه) جایگزین شدند .پس

نرمافزار  SPSSنسخه  23و آزمون کوواریانس تك و چند متغیری

از جمعآوری نتایج پرسشنامه ،از میان  021نفر  81نفری که در این

به منظور سنجش اثربخشی به تحلیل یافتهها پرداخته شد.

دو پرسشنامه به ترتیب نمرات ( 81و باالتر 33 ،و پایین تر داشتند) به

ابزار

روش نمونه گیری هدفمند  31نفر انتخاب شدند و این  31نفر نیز به

پرسشنامة رضایت زناشویی انریچ(2السون :)0558 ،این پرسشنامه

صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه  09نفر)

به عنوان یك ابزار تحقیقی معتبر در بررسیهای متعددی جهت

جایگزین شدند .مالکهای ورود شامل دچار تعارض خانوادگی

اندازه گیری رضایت زناشویی ،مورد استفاده قرار گرفته است.

باشند ،قرار داشتن در بازه سنی  29-08سال ،رضایت کامل افراد،

اولسون از این پرسشنامه برای بررسی رضایت زناشویی استفاده نمود

عدم اختالل روانی ،عدم دریافت مداخالت روانشناختی همزمان و

و معتقد است که این مقیاس مربوط به تغییراتی است که در طول

اینکه در دهه اول زندگی زناشویی باشند .مالکهای خروج شامل

دورة حیات آدمی رخ میدهد .پرسشنامة رضایت زناشویی

غیبت بیشتر از دو جلسه ،اعالم عدم رضایت از شرکت در جلسات

از  27سؤال و  02مقیاس تشکیل شده است که پاسخ به سؤاالت به

بود .اما برای گروه گواه هیچگونه مداخلهای اعمال نشد و بالفاصله

صورت  9گزینه ای (کامالً موافق ،موافق ،نه موافق و نه مخالف،

بعد از اتمام مداخله آزمایشی برای گروههای آزمایش و گروه گواه

مخالف ،کامالً مخالف) میباشد .در این پرسشنامه ،به هر گزینه از 0

پسآزمون اجرا شد .به منظور رعایت اصول اخالقی پژوهش برای

تا  9امتیاز داده میشود و در نهایت پس از پاسخگویی ،نمرات با هم

گروه گواه بعد از پژوهش جلسات درمانگری گذاشته شد .در این

جمع میشوند .در پژوهش سلیمانیان ( )0373ضریب اعتبار با روش

مقاله کلیه اصول اخالقی مورد بررسی قرار گرفت .شرکتکنندگان

آلفای کرونباخ  1/53به دست آمد .با توجه به زیاد بودن سؤالهای

از هدف تحقیق و مراحل اجرای آن مطلع شدند و رضایت آگاهانه

پرسشنامه « 009سؤال» که موجب خستگی بیش از اندازة آزمودنیها

را امضا کردند .آنها همچنین از محرمانه بودن اطالعات خود

میشد ،تصمیم گرفته شد فرم کوتاهی از آن تهیه شود .ضریب

اطمینان حاصل کردند .عالوه بر این ،به آنها اجازه داده شد که هر

اعتبار فرم  27سؤالی بر روی گروه  00نفری با استفاده از ضریب

زمان که بخواهند مطالعه را ترک کنند و در صورت تمایل ،نتایج

آلفا محاسبة گردید که ضریب اعتبارآن  1/59به دست آمد .السون

تحقیقات در دسترس آنها خواهد بود .نمونة انتخاب شده به طور

Enrich

1.

)Multivariate analysis of covariance (MANCOVA
2. Enrich Marital Satisfaction Questionnaire

تصادفی در دو گروه  09نفره (گروه آزمایش و گروه کنترل)
1100

زینب معصومیتبار و همکاران

بررسی اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر مشکالت تنظیم هیجانی و...

و دیگران ( )0558نیز اعتبار این پرسشنامه را با روش ضریب آلفا،

اعتبار پرسشنامه تنظیم هیجانی ،نمره آن با نمره پرسشنامه هیجان-

 1/52گزارش کردهاند (سراج ،نورانی و شاکری.)0353 ،

خواهی ذاکر من همبسته شد و مشخص شد همبستگی مثبت معنی

پرسشنامه ناسازگاری :)DQ( 0پرسشنامه ناسازگاری ()DQ

داری بین آنها وجود دارد که بیانگر برخورداری پرسشنامه تنظیم

توسط ارنست جی .بی یر و دانیل پی .استرنبرگ ( )0577ساخته

هیجانی از اعتبار الزم بود ( .)N= 95 ،R= %23 ،p> 1/23در

شده است که از  01گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش

پژوهش حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامة اختالل تنظیم هیجانی از

ناسازگاری و ناشادی در روابط زناشویی بکار میرود .تعارض

روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر با  1/77بود که بیانگر

عبارت است از یك حالت هیجانی منفی که به علت ناتوانی در

ضرایب قابل قبول پرسشنامهی مذکور بود.
يافتهها

انتخاب دست کم یکی از دو هدف ناسازگار و سازگار به وجود
میآید .زندگی مشترک همواره با دورنمایی زیبا برای زوجین آغاز

یافتههای جمعیتشناختی نشان داد که در گروه طرحواره

میشود اما به دلیل تفاوت هایی بین زن و شوهرها که ناشی از تربیت

درمانی هیجانی  0نفر ( 3درصد) در دامنه سنی  25تا  29سال بودند.

در دو محیط متفاوت است ناسازگاری بوجود میآید .در پژوهش

همچنین  5نفر ( 31درصد) در دامنه سنی  39تا  31سال و  9نفر 33

بی یر ( )0557آلفای کرونباخ  %51گزارش شده همچنین این

درصد) در دامنه سنی  23-21سال بودند .در گروه کنترل  9نفر 33

پرسشنامه از یك روایی همزمان نسبی برخوردار است زیرا درجه

درصد) در دامنه سنی  25تا  29سال بودند .همچنین  3نفر (21

بندیهای تعارض با درجه بندیهای ناشادی همبستگی معناداری

درصد) در دامنه سنی  39تا  31سال و  2نفر  27درصد) در دامنه

دارند و بین نمرات آن و یك دامنه از درجهبندیهای رفتار صمیمانه

سنی  23-21سال بودند.

همبستگیهایی وجود دارد .همچنین در خالل یك سال تأهل یك

با توجه به نتایج آزمون لوین و معنادار نبودن تعارضات زناشویی

تغییر معنادار در زوجین مشاهده شده است (میانگین کل از  05به

و امید به زندگی برای این متغیرها برابری واریانسها برقرار بوده و

 29/33تغییر یافته است) که نشان دهنده میزانی از روایی پیش بین

اجرای آزمون مانکوا امکانپذیر است .چون مقدار سطح معناداری

برای  DQمیباشد.

( )sigتعامل بین متغیر مستقل و پیشآزمون تعارضات زناشویی ،،که

پرسشنامة اختالالت تنظیم هیجانی :2پرسشنامهی اختالالت

از سطح آلفای  1/19بزرگتر است ،لذا آزمون  fمحاسبه شده از

تنظیم هیجانی توسط گراتس ( )2112ساخته شده است .این

لحاظ آماری معنادار نیست؛ بنابراین با احتمال  1/59میتوان بیان

پرسشنامه یك شاخص خود گزارشی است که برای ارزیابی بد

کرد که مفروضه همگنی شیبهای رگرسیون رعایت شده است.

تنظیمی هیجانی به شکل جامع تری نسبت به ابزارهای موجود در این

پس از بررسی به عمل آمده چون رابطه خطی و مفروضههای

زمینه ساخته شده است .دارای  33ماده و شش خرده مقیاس که

همگنی ماتریس واریانس  -کواریانس و مفروضه یکسانی

عبارتند از :عدم پذیرش پاسخهای عاطفی ،اختالل در انجام

واریانسها و همگنی شیب خط رگرسیون رعایت شده است،

رفتارهای هدفمند ،اختالل در کنترل تکانه ،فقدان آگاهی هیجانی،

پژوهشگر مجاز به استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیره است.

محدودیت در دستیابی به راهبردهای تنظیم هیجان و فقدان شفافیت

نتایج نشان داد آزمون باکس معنادار میباشد لذا فرض همگنی

هیجانی .نمرات باالتر نشان دهنده دشواریهای بیشتر در تنظیم

ماتریس واریانس -کواریانس رد می شود .لذا برابری واریانسهای

هیجانات است .گراتس اعتبار این پرسشنامه را  1/53و پایایی آن را

متغیرهای وابسته تعارضات زناشویی و امید به زندگی برقرار بوده و

به روش آلفای کرونباخ  1/81گزارش کرده است .در پژوهش

اجرای آزمون مانکوا امکانپذیر است.

عسگری ،پاشا و امینیان ( )0388پایایی آن با دو روش آلفای
کرونباخ و تنصیف محاسبه شده که به ترتیب برابر با  1/83و 1/81
که بیانگر ضرایب قابل قبول پرسشنامه تنظیم هیجانی بود و برای
Questionnaire of incompatibility
Questionnaire of Emotion Regulation Disorders

1.
2.
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مجله علوم روانشناختی

جدول .0بستة آموزشی طرحواره درمانی هیجانی لیهی و همکارانش (لیهی.)2109،2105 ،
جلسه
0

2

3

اهداف جلسه
آشنا شدن اعضای گروه با قوانین و
مقررات گروه

محتوا جلسه

تغییر رفتار مورد انتظار

معرفی اعضای گروه با یکدیگر و درمانگر ،پاسخ

توانمند شدن اعضاء گروه برای

به سؤاالت احتمالی اعضاء گروه ،تشریح هدف و

تعیین اختصاص اهداف مرتبط با

ضرورت جلسات

مشکل خود

آشنا کردن بیماران با مدلهای نظری

آموزش بیماران در زمینة ماهیت روابط زناشویی،

موجود در زمینه جنبه های روانشناختی

بررسی چگونگی انطباق مدلهای نظری با تجربه

رضایت زناشویی

های شخصی در زمینة رضایت

آشنا کردن اعضا با مدل مفهومی طرحواره

شرح مبانی مدل مفهومی طرحواره درمانی هیجان

درمانی هیجان محور

محور از سوی درمانگر

تنظیم هیجان و
سبكهای مقابلهای

2

پاسخ و مقابله خود در مواجهه با موقعیت
های زناشویی و سایر موقعیتهای زندگی

سایر موقعیتها

کنترل هیجانات

9

بهبود پاسخهای مقابلهای

3

آشنا با فرآیند طرحواره ستیزی

ای و نشان دادن طرحوارههای ناسازگار در سناریو
های نوشته شده برای از بین بردن آنها

برای بیرون کشیدن طرحواره هر
فرد
تمرینهای داخل جلسه و تکلیف

شناخت طرحوارههای خود

آنها در کیفیت زندگی و رضایت زناشویی
نوشتن سناریوی زندگی بر اساس مدل طرحواره

هایی از زندگی که نشانگر نقش

تکلیف خانگی :تشریح تکالیف

استفاده از پرسشنامه برای مشخص شدن طرحواره
آشنا کردن افراد با مفهوم قواعد زندگی

مدلها

طرحوارهها در رفتار است

شخصی و تأثیر آن بر کیفیت زندگی
هر فرد و آموزش کارکرد قواعد زندگی و نقش

تکلیف خانگی :گزارش مثال
هایی از زندگی زناشویی مطابق با
تکلیف خانگی :گزارش موقعیت

آشنا کردن اعضا با ذهنیت طرحوارهای و
آموزش شیوة مواجهه با موقعیت های زناشویی و

تکالیف

خانگی :مثالهای فردی از روابط
برای بیرون کشیدن طرحوارهها
تکلیف گروهی و خانگی:

آغاز فرآیند از بین بردن

به کارگیری راهبردهای

طرحوارههای ناسازگار

تسلط و آگاهی از طرحواره برای
جلوگیری از گسترش
تکلیف گروهی و خانگی:

7

آشنا کردن راهبردهای شناختی طرحواره

آموزش و تمرین راهبردهای شناختی طرحواره

استفاده درست از راهبردهای

بیرون کشیدن

درمانی با تأکید بر نقش هیجانهای اولیه

درمانی با تأکید بر نقش هیجانهای اولیه

شناختی بر روی هیجانها

درون مایههای هیجانی

آشنا کردن راهبردهای شناختی طرح

آموزش تمرین راهبردهای شناختی طرحواره

استفاده درست از راهبردهای

درمانی با تأکید بر نقش هیجانها در

درمانی با تأکید بر نقش هیجانها در روابط

شناختی بر روی هیجانها در

روابط زناشویی

زناشویی

روابط زناشویی

آشنا کردن شرکتکنندگان با راهبردهای

آموزش و تمرین شرکتکنندگان با راهبردهای

استفاده از عکسالعملهای

به کارگیری راهبردهای

هیجانی (بخش اول)

هیجانی )بخش اول(

هیجانی مناسب

کنترل هیجانی در مقابله با

آشنا کردن شرکتکنندگان با راهبردهای

آموزش و تمرین شرکتکنندگان با راهبردهای

استفاده از عکسالعملهای

ادامه به کارگیری

هیجانی (بخش دوم)

هیجانی )بخش دوم(

هیجانی مناسب

راهبردهای هیجانی برای

آشنایی اعضا با نقش هیجانها و قواعد

آموزش و تمرین نقش هیجانها و قواعد زندگی

استفاده از الگوهای رفتاری

تکلیف خانگی و گروهی:

زندگی در الگوهای رفتاری شناسایی

در الگوهای رفتاری ،آموزش و تمرین راهبرد

مناسب و الگوشکنیهای رفتاری

تمرین برقراری ارتباط بین

راهبردهای الگوشکنی رفتاری با تأکید بر

های الگوشکنی رفتاری با تأکید بر تعدیل قواعد

که منجر به تغییرات مناسب می

طرحوارهها و قواعد حاکم بر

تردیدها و قواعد زندگی و هیجانها

زندگی و هیجانها

شود

مروری بر محتوای ارائه شده در کل دوره

بررسی دستاوردهای شرکتکنندگان در طول

و دستاوردهای حاصل از آن

دوره

مربوط به زندگی فردی

8

تکلیف خانگی :به کار
گیری راهبردهای شناختی
برای تسلط بر طرحواره
ناسازگار
تکلیف خانگی و گروهی:

5

طرحواره ناسازگار
تکلیف خانگی و گروهی:

01

طرحوارهها

00

02

بهبود روابط زناشویی،
کیفیت زندگی و راهبردهای
مقابلهای مناسب

1101

زندگی شخصی
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بررسی اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر مشکالت تنظیم هیجانی و...

جدول .2میانگین و انحراف معیار تنظیم هیجان بر حسب روش طرحواره درمانی هیجانی در بین گروههای مورد مطالعه
مؤلفههای تنطیم هیجان
متغیر

کنترل هیجان

گروه

طرحواره درمانی هیجانی

هیجان مثبت

کل

هیجان منفی

χ

σ

χ

σ

χ

σ

χ

σ

گواه پیشآزمون

28/01

9/23

29/39

9/83

20/09

2/87

22/83

9/31

گواه پسآزمون

28/01

9/23

20/09

2/87

29/39

9/83

22/83

9/31

آزمایش پیشآزمون

27/52

3/75

22/37

3/92

20/19

2/29

22/21

9/23

آزمایش پسآزمون

33/19

7/38

38/59

2/50

35/01

2/32

38/13

9/82

جدول . 3نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره تنظیم هیجان
مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

α

منبع تغییرات
مدل

082233/72

0

082233/72

7275/18

1/110

گروه

0138/33

0

078/00

7/13

1/110

خطا

9329/02

97

29/30

-

-

طبق نتایج جدول فوق و با توجه به مقدار  F= 7/13همچنین با

طبق نتایج جدول  9و با توجه به مقدار  F= 23/71و همچنین با

توجه به اینکه سطح معنیداری خطای آزمون برای سطح اطمینان

توجه به اینکه سطح معنیداری خطای آزمون برای سطح اطمینان

 1/55کمتر از  1/10است ،بنابراین میتوان گفت آموزش طرحواره

 1/55کمتر از  1/10است ،بنابراین میتوان گفت آموزش طرحواره

درمانی هیجانی ،بر میزان تنظیم هیجان زوجین ناسازگار مؤثر است.

درمانی هیجانی ،بر میزان رضایت زناشویی زوجین ناسازگار مؤثر
است.

جدول . 2میانگین و انحراف معیار رضایت زناشویی بر حسب طرحواره درمانی هیجانی بین گروههای مورد مطالعه
مولفههای رضایت زناشویی
گروه

متغیر

روابط عاطفی

روابط جنسی

کل

روابط خانوادگی

گواه پیشآزمون

χ
212/71

σ
23/17

χ
235/39

σ
03/75

χ
272/21

σ
03/93

χ
235/98

σ
32/23

طرحواره

گواه پسآزمون

212/71

23/17

272/21

03/93

235/39

03/75

235/98

32/23

درمانی هیجانی

آزمایش پیشآزمون

211/19

25/22

222/89

30/59

279/51

22/91

232/53

22/39

آزمایش پسآزمون

298/51

33/97

235/91

27/80

222/29

20/72

223/59

28/59

جدول . 9نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره رضایت زناشویی
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

α

مدل

03753393/9

0

03753393/9

23881/89

1/110

گروه

52973/52

0

09225/28

23/71

1/110

خطا

030722/09

97

997/72

-

-

بحث و نتيجه گيری

با توجه به یافتههای بدست آمده مالحظه میشود که طرحواره

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی طرحواره درمانی

درمانی هیجانی بر مشکالت تنظیم هیجانی بانوان ناسازگار در دهه

هیجانی بر مشکالت تنظیم هیجانی بانوان ناسازگار در دهه اول

اول زندگی مؤثر است .نتایج این پژوهش با پژوهش (لیهی،)2103 ،

زندگی بود .نتایج نشان داد طرحواره درمانی هیجانی بر مشکالت

(فرخزادیان و همکاران( ،)2108 ،قدم پور و همکاران،)2108 ،

تنظیم هیجانی بانوان ناسازگار در دهه اول زندگی تأثیر دارد.

حسنی و همکاران (( ،)0352جوشی و تینگو جام2115 ،؛ به نقل از
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مجله علوم روانشناختی

آمال و همکاران 0353 ،مارشال و همکاران2100 ،؛ به نقل از

پیدا کنند .بنابراین با توجه به نتیجه پژوهش طرحواره درمانی هیجانی

عسگری و گودرزی )2108 ،همسو بود .در تبیین این یافته میتوان

می تواند باعث بهبود مشکالت تنظیم هیجانی بانوان ناسازگار گردد.

گفت که بانوان ناسازگار ممکن است از هیجانات منفی و مثبت

خانواده کانون التیامبخش دردهاست و خمیرمایه هیجانی انسان در

خویش آگاهی نداشته باشند و هنگام قرار گرفتن در موقعیتهای

دوران کودکی و در سیستم خانواده شکل میگیرد؛ لذا خانواده

پراسترس زندگی نتوانند به خوبی از هیجانات خود استفاده کنند.

اصلی زوجها با توجه به نحوه تعامالت خود با کودکشان به

زیرا مشکالت آنان باعث میشود که آنان در موقعیتهای

شژکلگیژری طژرحوارههژای ناسژازگار اولیژه بژا شژدت بژاال در

اجتماعی ،خود را به صورت منفی ارزیابی کنند و کمتر خود را در

شخصیت آنها منجر میشود و این طرحوارهها ماننژد رسژوبات و

موقعیتهای اجتماعی درگیر کنند که آثار منفی آن میتواند به

یژادگیریهژای نخسژتین در منش ،صفات و روابط بین فردی ،فردای

صورت مشکالتی در تنظیم هیجانی ظاهر شود .اما طرحواره درمانی

بزرگسالی را به شژدت تحژت تأثیر قژرار مژیدهنژد .بررسی

هیجانی در افراد باعث میشود که از وجود هیجانات منفی و تأثیر

طرحوارههای افراد دربارة خویشتن و دیگران به طرحواره درمانگران

منفی آنها بر خویش آگاهی پیدا کنند و با بازارزیابی هیجانات در

کمك میکند تا با استفاده از راهبردهای شناختی ،رفتاری ،هیجانی

موقعیتهای مختلف نسبت به سالم نگه داشتن زندگی هیجانی

و بین شخصی ،این طرحوارهها و عملکردهای تداوم بخش آنها را

خویش تالش کنند و از این طریق تنظیم هیجانی آنها بهبود مییابد

آماج تغییر قرار دهند .بانوان ناسازگار در فرآیند درمان یاد مژی-

(رضایی ،قدمپور ،رضایی و کاظمی .)0352 ،طرحواره درمانی

گیرنژد کژه حتژی بژا وجود رها کردن راهبردهای ایمنیبخش ،باز

هیجانی به بانوان ناسازگار کمك میکند تا طرحوارههای مربوط به

هم امنیت دارند .در واقع ،تمژامی ایژن مژداخالت مبتنی بر آموزش،

مشکالت تنظیم هیجان خود را تشخیص دهند و سپس هر طرحواره

بینش ،مفهومسازی مشکل فرد و در قالب طرحواره درمژانی و بژه

را بدون ناتوان شدن با آن به جای اجتناب ،آنها را بپذیرند ،از

کژارگیری فنونی برای تعدیل طرحوارهها است (عسگری و

مهارت های طرحواره درمانی هیجانی میباشد .طرحواره درمانی

گودرزی .)2108 ،بیشك ،طرحواره درمانی با وارد کردن مفاهیم

هیجانی بر پایه اصول پذیرش و شناختی امکانپذیر میباشد .بر

زیربنایی نظیر طرحوارهها ،پاسخهای مقابلهای ،ذهنیتهای

اساس اصل پذیرش ،طرحواره درمانی هیجانی همانند تمامی درمان

طرحوارهای و کشف مکانیسمهای تداوم طرحواره ،کمك قابل

های موج سوم در تالش است تا افراد به جای مشکالت تنظیم

توجهی در مفهومسازی و درمان اختالالت هیجانی و منشی

هیجانی و اجتناب از هیجانات ،آنها را بپذیرند (لیهی .)2105 ،براین

محسوب میشود .از آنجایی که طرحوارههای هیجانی بر رضایت

اساس ،به افراد کمك میکند تا به جای سرکوبی هیجانات و

زناشویی تأثیر میگذارد .بنابراین ضروری است که در مورد

احساسات خود ،آنها را به عنوان بخش جداییناپذیر زندگی خود

طرحوارههای هیجانی دردسرساز و تأثیرات منفی آن بر روابط

پذیرفته و دیدگاه جدیدی نسبت به آنها اتخاذ کنند .براساس

زوجین ،اطالعاتی به افراد داده شود .آموزش رفتارهای تبادلی

مطالعات انجام شده میتوان نتیجه گرفت که آموزش طرحواره

(شهبازی ،رجبی ،خجستهمهر و سودانی )0353 ،که برانگیزاننده

درمانی هیجانی و به کارگیری تکنیك های شناختی و هیجانی می

هیجانهای منفی و مثبت هستند ،نیز میتواند مفید باشد .از آنجایی

تواند طرحوارههای ناسازگار اولیه را تغییر داده و با تخلیه هیجانات و

که نوع درمان ما بر اساس طرحواره درمانی هیجانی لیهی میباشد،

بهبود عواطف و احساسات منفی باعث بهبود مشکالت تنظیم

بنابراین بیان اصول و مبانی طرحواره درمانی هیجانی ،راهبردهای

هیجانی بانوان ناسازگار میشود .همچنین می توان گفت که

پاسخدهی به عواطف یا هیجانات از این دیدگاه ،آموزشهایی

طرحواره درمانی هیجانی به درمانگر کمك میکند تا مشکالت

درباره وظیفه و عملکرد هیجانات ،کنترل پذیری هیجانات ،پذیرش

مزمن و عمیقتر تعریف کرده ،آنها را به گونهای قابل درک

احساسات (افزایش پذیرش هیجان ،تحمل احساسات مختلط،

سازماندهی کنند .با به کارگیری این مدل افراد میتوانند طرحواره

تکنیك باال رفتن از نردبان مفاهیم برتر) منجر به بهبود رضایت

های ناسازگار اولیه خود را به صورت ناهمخوان ببینند ،در نتیجه با

زناشویی گردید .این مطالعه نشان داد که طرحواره درمانی هیجانی

آگاهی از وجود آنها ،برای رها شدن از مشکالت انگیزه بیشتری

باعث افزایش رضایت زناشویی و تنظیم احساسات و مؤلفههای آن
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در زنان ناسازگار میشود .با توجه به محدودیت زمانی اجرای جهت

هیجانی ،فشارزاهای روانی زندگی و تصویر از بدن بژا اخژتالالت

ارزیابی تداوم اثربخشی روش درمانی میسر نشد .کنترل متغیرهای

خوردن در زنان .اندیشه و رفتار.39-78 ،)03(2،
نیك آمژال ،میتژرا؛ صژالحی ،مهدیژه و برمژاس ،حامژد ( .)0353اثربخشژی

متداخل کننده مشکل بود .یکی دیگر از محدودیتهای پژوهش

طرحژژواره درمژژانی هیجژژانمژژدار بژژر رضژژایت زناشژژویی زوجژژین.

این است که به دلیل اینکه هر دو نوع درمان توسط خود محقق

مطالعات روانشناختی.097-079 ،)3(03 ،

انجام شده است ،احتمال اثر هالهای وجود دارد .نظر به اینکه

هوایی ،آزاده؛ کاظمی ،حمید؛ حبیب اللهژی ،اعظژم و ایژزدیخژواه ،زهژرا

رویکرد طرحواره درمانی هیجانی در در زندگی زنان ناسازگار تأثیر

( .)0359اثربخشی مداخله تنظیم هیجان بر میزان تحمژل پریشژانی

دارد از این روش در سایر پژوهشها مربوط به مشکالت زنان

و مشکالت تنظیم هیجان در زنان مبژتال بژه سژردرد تنشژی .مجلژه

ناسازگار استفاده شود.

علمژژی پژوهشژژی دانشژژگاه علژژوم پزشژژکی شژژهید صژژدوقی یژژزد،

تضاد منافع :نویسندگان اعالم کردند که هیچ تضاد منافع ندارند.

.821-890 ،)01(22
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