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اثربخشی درمان عقالنی هیجانی بر طالق عاطفی ،تحمل پریشانی و انعطاف پذیری
شناختی زنان
رویا کاوندی  ، 1سعیده زمردی  ، 2پریناز

بنیسی 3

 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب ،تهران ،ایران.
 2استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب ،تهران ،ایران.
 3دانشیار  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب ،تهران ،ایران.

چکیده
هدف پژوهش حاضر اثربخشی درمان عقالنی هیجانی بر طالق عاطفی ،تحمل پریشانی و انعطاف پذیری شناختی زنان بود.
جامعة آماری این پژوهش را کلیة زنان مراجعه کننده با شکایت طالق عاطفی به مراکز مشاورة در منطقه  4شهر تهران تشکیل
دادند که در نیمسال دوم سال  1400برای دریافت خدمات درمانی به این مراکز مراجعه کردند که تعداد آنها برابر با  750نفر
است .نمونه آماری پژوهش طبق روش تحقیق نیمه آزمایشی 30 ،نفر از زنان مراجعه کننده با شکایت طالق عاطفی به یکی از
مراکز مشاوره در منطقه  4شهر تهران بود که به صورت در دسترس از جامعه آماری (یکی از مراکز مشاوره) گزینش شدند .ابزار
گردآوری اطالعات پروتکل درمان عقالنی هیجانی ،پرسشنامة طالق عاطفی گاتمن ( ،)2008تحمل پریشانی سیمونز و
گاهر( )2005و انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال ( )2010بود .تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ،به دو روش
توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار  SPSS22انجام شد .نتایج نشان داد که درمان عقالنی هیجانی بر طالق عاطفی ،تحمل
پریشانی و انعطاف پذیری شناختی زنان اثربخش است .با توجه به شدت اثر ،آموزش درمان عقالنی هیجانی بر انعطاف پذیری
شناختی زنان تاثیر بیشتری نسبت به طالق عاطفی و تحمل پریشانی زنان دارد.
واژههای کلیدی :عقالنی هیجانی ،طالق عاطفی ،تحمل پریشانی ،انعطاف پذیری شناختی
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مقدمه
زنان نیمی از جامعه را تشکیل داده و سالمت آنان یکی از شاخص های توسعه استت ،بنتابراین شتناخت نیازهتا و ویژگتی هتای
روانی ،عاطفی و توانایشان در ابعاد اجتماعی و اقتصادی اهمیت فراوانی دارد .با توجه به آسیب پذیری زنان در برابر بیماری های
روانی به دالیل :شیوع باالی خشونت جنسی ،موقعیت اجتماعی اقتصتادی پتایین ،مستوو یت هتای متداوم ،وضتعیت درمتان در
جامعه ،حساسیت و قرارگرفتن در معرض خطرات سالمتی و نیز افزایش پدیده زنان زندانی در جامعه و هم چنین بیشتتر بتودن
اختالالت روانی در آنان نسبت به مردان(عباسی و زهراکار.)1399 ،
یکی از راه های درمان اختالالت روانی ،درمان های شناختی -رفتاری است .مطا عات فراوانی از درمان های شناختی رفتاری در
گروه های مختلف جمعیتی استفاده نموده اند .درمان های با رویکرد شناختی شامل درمان عقالنتی -هیجتانی-رفتتاری استت.
آ برت ا یس بنیانگذار درمان های عقالنی – هیجانی -رفتاری معتقد است که بیماری های روانی از افکتار نادرستت ناشتی متی
شود و عناصر تشکیل دهنده این افکار ،باورهای غیر عقالنی است .این باورها غیر منطقی و غیتر تجربتی و غیتر کتارکردی بتوده
یعنی واقعیت های زندگی فرد را تایید نکرده و به فرد آسیب هیجانی و رفتاری وارد می کنند .ا یس معتقد است که فراینتدهای
شناختی و هیجانی با هم ارتباط داشته به گونه ای که شناخت های غیر عقالنی به آشفتگی هیجانی منجر می شتود کته پیامتد
آن مشکالت رفتاری و فیزیو وژیکی افراد خواهد بود(کرمی بلداجی ،زارعی ،فالح چای و صادقی فرد.)1399 ،
درمان عقالنی -هیجانی -رفتاری مظهر روانشناسی ،فلسفه و آموزش و پرورش است .صترف نظتر از شایستتگی درمتان عقالنتی
هیجانی در و درستی رفتارانجام شده و یا تائید و پذیرش دیگران ،خودپذیرشی معنای پذیرش خود بدون قید و شرط است و در
نهایت فرد باورهای ناسا م را به باورهای سا م تغییر می دهد(مباشری ،ثناگوی محرر و شیرازی.)1399 ،
بیان مسئله
گاهی زوجین در روابط زناشویی با مشکالتی روبرو می شوند که آنها را دچتار تعتارض متی کنتد .ارزیتابی کلتی فترد 2از رابطته
زناشویی و وضعیت برآورده شدن نیازها ،خواسته ها و آرزوهای شخصی و زوجی ،میزان رضایت و یا نارضایتی از رابطة زناشتویی
فینچام  .)2013 ،یکی از 4
3
مهمترین این 5تعارضات که منجر بته آستیب
را تعیین می کند(متسون ،روژ  ،جانسون ،دیوید-سون و
های اجتماعی می شود طالق عاطفی است .آمار فزاینده طالق6 ،
نشانگر تغییرات عمده در ساختار و کارکرد نهاد ختانواده استت.

با این حال آمار رسمی طالق به طور کامل نشان دهنده میزان ناکامی همسران در زنتدگی زناشتویی نیستتی زیترا در کنتار آن
آماری بزرگتر به طالق های عاطفی اختصاص دارد ،یعنی به زندگی های خاموش و خانواده های تو خا ی که زن و مرد در کنتار
هم به سردی زندگی می کنند و ی تقاضای طالق قانونی نمی کنند(بخارایی .)1390 ،پدیدة طالق عاطفی پدیده ای چنتدعاملی
است .بدین سان که هرگز یک عامل به تنهایی نمی تواند موجبات پیدایش آن را فراهم کند .هر طالق عتاطفی ،از دیتدگاه علتی
در نوع خود بی نظیر است ،زیرا یک زن و شوهر با توجه به شخصیت خاص هر یک از آنان ،خانواده ،نوع همسترگزینی ،متنش و
1

)REBT(Rational-Emotive-Behavior Therapy

2

conflict
Matson, R. E., Rogge, R. D
4
Johnson, M. D., Davidson, E., K, B
5
Fincham, F., D.
3

6

emotional divorce
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خلق و خوی هر یک ،رابطه ای خاص ،منحصربه فرد و بی نظیر فراهم می آورد که قطع این رابطه نیز با پیونتد عوامتل ختاص و
شبکه ای منحصر به فرد از عوامل صورت می پذیرد .طالق عاطفی معلول عوامل متعدد و پیچیتده حیتاتی و روانتی و اجتمتاعی
است(صا ح پور ،احقر و نوابی نژاد.)1397 ،
یکی از مسائل مطرح در زوجین مسوله تحمل پریشانی است .پریشانی متغیر تفاوت 7
های فردی است که بته ررفیتت تجربته و

مقاومت د ر برابر ناراحتی های هیجانی اشاره دارد و به توانایی تجربته و تحمتل موقعیتت هتای روانشتاختی منفتی اطتالق متی
گردد(سیمونز و گاهر  .)2005 ،پریشانی ،تتنیدگی یا 8استرس در روانشناسی به معنی فشار و نیرو است و هتر محرکتی کته در
انسان ایجاد تنش کند ،استرس زا یا عامل تنیدگی نامیده میشود .در واقع استترس زمتانی ایجتاد میشتود کته متا نتتوانیم بتا
فشارهای کوچک کنار بیاییم .استرس در افراد مختلف متفاوت است ،ممکن است عاملی برای فردی ایجاد استرس کند و تی در
فرد دیگر ،به هیچ عنوان استرس ایجاد نکند(زاهد پاشا .)1390 ،تحمتل پریشتانی ،توانتایی مقاومتت کتردن در برابتر رویتدادها،
موقعیت های فشار آوردن هیجانات قوی ،بدون جادادن و یا رویارویی فعال و مثبت با فشار تعریف می شتود .شایستتگی تحمتل
پریشانی ،نوعی مهارت رویایی است که ما از آن ها برای تحمل دردهای غیرقابل اجتناب ،تهدیتدها و هجتوم فشتارهای زنتدگی
ناشی از ضعف های جسمانی و بهداشت هیجانی ،استفاده می کنیم .بار-آن ،تحمل پریشانی را به شرح ذیتل تعریتف متی کنتد:
" توانایی مقاومت و تحمل در برابر وقایع زیان آور و موقعیت های تنش زا بدون برخورداری از احساس شکست ،آن هم از طریتق
رویاروئی مثبت و فعاالنه با تحمل پریشانی" .پریشانی موجب می شود که افراد زمانی که با چا ش هتای تهدیدکننتده و فشتارزا
مواجه می شوند ،نتوانند هیجان هایشان را به خوبی مدیریت و تنظیم کنند و در نتیجه تحت تأثیر منفی هیجانتات ناخوشتایند
قرار گیرند که این امر موجب فرسودگی زناشویی شده و در درازمدت به قطتع رابطته زناشتویی متی انجامد(حیتدری گوجتانی،
9
آشفتگی ها و پریشانی های هیجانی منجر به ناتوانی زوجین در متدیریت
 .)1393ووپو د و کا میجین ( ) 2016بیان کردند که

رابطه خود و د زدگی ایشان می گردد .نتایج پژوهش ها حاکی از آن است که تحمل پریشانی بتر ارزیتابی و پیامتدهای ناشتی از
تجربه هیجان های من فی تأثیرگذار است ،به گونه ای که زوجینی که در مقایسه با دیگر زوجین تحمل پریشانی کمتتری دارنتد،
واکنشی شدیدتر به استرس نشان می دهند(کاگ ،ریکاردی ،تیمپانو ،میچل و اسچمیت .)2010 ،

0

یکی از عوامل مهمی که می تواند در پیامدهای روان شناختی افراد مواجه شده با آستیب ،نقتش داشتته باشتد انعطتاف پتذیری
شناختی است(حیدری راد ،شفیعی و 1بشرپور .)1395 ،انعطاف پذیری 1شناختی توانایی سازگار کردن فکر و رفتار فرد در پاسخ
1
شتخص در متورد
به تغییرات شرایط محیطی است(جنتیلی و همکاران  .)2019 ،به عبارتی ،انعطاف 2پذیری شناختی به آگاهی

وجود گزینه های د یگر در هر موقعیت مشخص ،تمایل به منعطف بودن و انطباق بتا موقعیتت و نیتز خودکارآمتدی در منعطتف
بودن کمک می کند چترا کته شتامل توانتایی تغییتر رفتتار اعتم از یتک فکتر یتا یتک عمتل در پاستخ بته تغییترات محیطتی
زیربنتایی انعطتاف پتذیری شتناختی 1
3
پویتا هستتند و شتامل
است(پوالکاناهو ،تو وانن ،کینونن و الپاالنین  .)2020 ،فرآیندهای

چرخه هایی از تو ید و فرونشانی افکار در نتیجه تعامل شخص با عوامل محیطی در حال تغییر است(راماسی ،بلینتی ،پرستتی و
7

distress tolerance
Simons, J., & Gaher, R.
9
Leopold, T., & Kalmijn, M.
10
Keough, M. E. Riccardi, C. J. Timpano, K. R. Mitchell, M. A. & Schmidt, N.B
11
mental flexibility
12
Gentili C & et al.
13
Puolakanaho A, Tolvanen A, Kinnunen SM, & Lappalainen R. A.
8
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سانتیسی  .) 2019 ،انعطاف ناپذیری 4
شناختی می تواند مکانیستم پتیش 1بینتی کننتده اختتالالت روانتی همچتون اضتطراب و

افسردگ ی و نشانه های آن همچون غم ،ناامیدی و بی انگیزگی و ترس در نظر گرفته شود(گونزا ز-فرناندز و همکتاران )2017 ،
چرا که فرایند انعطاف پذیری شناختی می تواند فرد را قادر به برخورد مناسب و کارآمد در مواجهه با چا ش ها ،شرایط تنش زا
انعطاف پذیر دارند ،از توجیهات 1
و فشارها سازد(آسیکاینن ،ها یکاری و ماتسون  .)2018 ،افرادی که تفکر 6
جایگزین استفاده می

کنند ،به صورت مثبت چارچوب فکری خود را بازسازی می کنند و موقعیت های چا ش انگیز یا رویتدادهای استترس زا را متی
پذیرند و نسبت به افرادی که انعطاف پذیر نیستند ،از نظر روان شتناختی تتاب آوری بیشتتری دارند(هاگلونتد ،نستتادت ،کتوپر
بته ایتن نتیجته رستیدند کته 1
سوتویک و چارنی  .)2017 ،جانکو ،وتریچ و راپی )2014( 7در پتژوهش ختود 18
انعطتاف پتذیری

شناختی کمتر ،بر توانایی استفاده از بازسازی شناختی که یک راه کاهش پریشانی عاطفی استت ،تتأثیرات منفتی متی گتذارد و
انعطافپ ذیری شناختی بیشتر ،به افراد اجازه می دهد بر روش های جایگزین تغییرات شناختی تمرکتز بیشتتری داشتته باشتند.
سطح پایین انعطاف پذیری در عقاید و باورها باعث تعمیم باورهای غلط به موقعیتت هتای مختلتف زنتدگی متی شتود و فترد را
مستعد مشکالت زناشویی می کند( وقیت و هو نستین .)2016 ،

9

1

با توجه به اینکه طالق عاطفی با عوامل روانی در ارتباط است به کار بردن درمان های مناسب که بتواند با کاهش و از بین بردن
مشکالت پس از آن ،عرصه ادامه زندگی افراد را هموار سازد ،حائز اهمیت فراوان است .از جمله درمان هایی که در این زمینه به
1
کار گرفته می شود ،درمان عقالنی هیجانی ا یس است(ا یس  2001 ،ی به 0
بلداجی ،زارعی ،فالح 2چای و
نقل از کرمی

صادقی2

فرد .)1399 ،در رفتار درمانی عقالنی-هیجانی ،فرایند درمان به گونته ای طراحتی شتده استت کته ابتتدا باورهتای غیرمنطقتی
مشخص شود ،پیوند بین شناخت ،عاطفه و رفتار تعیین شود و شواهد مخا ف افکار غیرمنطقی بررسی شده تتا در حصتول حتل
تعارضات و سازگاری ،توفیق حاصل شود .در این رابطه باید بیان کرد که آموزش رفتاردرمانی عقالنی هیجتانی ،متکتی بتر حتل
مسوله ،بهره گیری از عقل و منطق و احترام متقابل است که می تواند راه گشای مفیدی برای پایان بخشیدن به روابط نامناسب
و برقراری ارتباط سا م و مطلوب میان زوجین گردد و نیز به زوجین می آموزد که مسوو یت حل مشکالت را در آینده بر عهتده
گیرند و انتظارات و خواسته های متکی بر عقل و منطق و واقعیت از یکتدیگر داشتته باشتند(ا یس و هتارپر  .)2011 ،در ایتن
روش ،مشاور باید در نقش فردی عمل کند که به هر یک از زوجین کمک کند تا در روابطشان خود تخریبی کمتر و خالقیتت و
شادمانی بیشتری داشته باشند .در دیدگاه  REBTعلت مشکالت انسان نه موقعیت هتای زنتدگی نته دیگتران و نته تجربیتات
گذشته است ی بلکه ادراک وی از موقعیت های زندگی و افکار اوست که منجر به مشتکالت متی گتردد .بنتابراین مستوو یت متا
شناسایی و تغییر تفکر معیوبی است که منجر به اختالالت هیجانی و رفتاری شده است .همچنین این رویکرد معتقد استت کته
افراد معموالً این عقاید نامعقول را از منابع خارجی می گیرند و مداوم این تفکر معیوب را به خودا قتا متی کننتد .بتا درمتانگری
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عقاید و منطق های اشتباهی که زنان در زندگی زناشویی خود دارند می توان زنتدگی از دستت رفتتة آنتان را احیتا نمتود و در
صورتی که طالق گرفتند دارای روحیه مناسبی برای زندگی در جامعه باشند(مباشری ،ثناگوی محرر و شیرازی .)1399 ،نتتایج
پژوهش طا بی زنوزی و انتصار فومنی ( )1396و فرخ زاد ( )1391نشان داده است که درمان عقالنی هیجانی ا تیس بتر تحمتل
آشفتگی و کیفیت زندگی زنان در آستانه طالق مؤثر است ،به گونه ای که سبب ارتقاء آستانه تحمل آشفتگی و افزایش کیفیتت
زندگی می گردد .نتایج این پژوهش می تواند برای دادگستری ،دادگاه ها ،مراکز مشاوره روانشناختی ،خانواده هتا و گتروه هتای
مختلف راهکارهای مناسبی را ارائه دهد و همچنین مسیر را برای پژوهش های آتی در این زمینه فراهم نماید و در این پژوهش
محقق در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا درمان عقالنی هیجانی بر طالق عاطفی ،تحمتل پریشتانی و انعطتاف پتذیری
شناختی زنان موثر است؟
اهداف پژوهش
ا ف .هدف اصلی
تعیین اثربخشی درمان عقالنی هیجانی بر طالق عاطفی ،تحمل پریشانی و انعطاف پذیری شناختی زنان
ب .اهداف فرعی
تعیین اثربخشی درمان عقالنی هیجانی بر طالق عاطفی زنان
تعیین اثربخشی درمان عقالنی هیجانی بر تحمل پریشانی زنان
تعیین اثربخشی درمان عقالنی هیجانی بر انعطاف پذیری شناختی زنان
روش پژوهش
پژوهش حاضر ،از جمله طرح های نیمه آزمایشی ،به صورت پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل متی باشتد کته دارای دو
گروه آزمایش و کنترل می باشد که هر دو گروه دو بار مورد اندازه گیری قرار می گیرند .نخستین اندازه گیتری بتا اجترای یتک
پیش آزمون و دومین آن با اجرای یک پس آزمون صورت می گیرد .شکل زیر نگاره طرح پژوهش را مشخص می کند:

پس آزمون

متغیر مستقل

پیش آزمون

گروه ها

T2

 Xدرمان عقالنی هیجانی

T1

 RG1گروه آزمایش )(E

T2

-------------

T1

 RG2گروه کنترل )(C

جدول  : 1طرح پژوهش

جامعۀ آماری پژوهش
جامعة آماری این پژوهش را کلیة زنان مراجعه کننده با شکایت طالق عاطفی به مراکز مشاورة در منطقه  4شهر تهران تشتکیل
دادند که در نیمسال دوم سال  1400برای دریافت خدمات درمانی به این مراکز مراجعه کردند که تعداد آنها برابر بتا  750نفتر
است.
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حجم نمونه و روش نمونهبرداری
نمونه آماری پژوهش طبق روش تحقیق نیمه آزمایشی 30 ،نفر از زنان مراجعه کننده با شکایت طالق عاطفی به یکی از مراکتز
مشاوره در منطقه  4شهر تهران بودند که به صورت در دسترس از جامعه آماری (یکی از مراکز مشاوره) گزینش شدند 30 .نفتر
از زنان منتخب ،که با پرسشنامه های طالق عاطفی ،تحمل پریشانی و انعطاف پذیری شناختی از میان زنان دیگتر غربتال شتده
اند ،انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه  15نفر) بصورت تصادفی ساده (قرعه کشی) جایگزین شدند.
روش گردآوری دادهها
روش گردآوری دادهها شامل کتابخانهای و میدانی بوده است.
الف .در روش کتابخانهای ،کتابها ،مقاالت ،اسناد و مدارک مربوط به پژوهش متورد بررستی قترار گرفتنتد و بترای جمتعآوری
اطالعات مورد نیاز پژوهش ،با رجوع به منابع کتابخانهای و اسناد موجود ،برخی از اطالعات مورد نیاز حاصل گردید.
ب .در روش پرسشنامهای ،دادههای مربوط به نمونة آماری ،از طریق پرسشنامه جمعآوری شدند.
ابزار گردآوری اطالعات
ابزار گردآوری دادهها در این تحقیق پرسشنامه های استاندارد و خالصه جلسات درمانی میباشد:
خالصه ای از پروتکل درمان عقالنی هیجانی الیس ()1989
توضیحات

جلسه

از اهداف این جلسه این است که مراجع به خودپذیری نامشروط و پذیرفتن نامشروط دیگران دست یابد.
در این جلسه پس از معارفه ،ابتدا در رابطه با نظریه ا یس ،سپس در مورد باور غیرمنطقی «توقع تایید از
اول

دیگران» به زوج ها آموزش داده خواهد شد و این مورد که مطلوب است انسان متورد محبتت و دوستتی
قرار گیرد ،و ی در عین حال فرد منطقی هیچگاه عالیق و خواسته هایش را قربتانی چنتین هتدفی نمتی
کند.

دوم

از اهداف این جلسه این است که مراجعان به اندازه توانشان از ختودش توقتع داشتته باشتند .ستپس در
رابطه با میزان توانشان برای رسیدن به انتظارهایشان به شیوه ا یس با آنها بحث خواهد شد.
از اهداف این جلسه این است که زوج ها مسوو یت مشکالت شخصی خود را بپذیرند و یکدیگر را ستزاوار

سوم

سرزنش و تنبیه ندانند .فنونی در زمینه مهارت ارتباطی ،جسرات ورزی ،حساسیت زدایی و نظتایر آن بته
آن ها آموزش داده شد که یاد بگیرند چگونه احساس های مثبت را جایگزین احساس های منفی نستبت
به یکدیگر کنند و با آنها روبه رو شوند.

چهارم

از اهداف این جلسه این است که زنان ناکامی ها را به صورت رویدادهای ناگوار و گریزناپذیر تعبیر کننتد،
نه به صورت فجایعی که برای آنها غیر قابل تحمل است.

پنجم

از اهداف این جلسه این است که زنان خودشان را مسوول تمایلشان به نامعقول بودن افکارشان بدانند.

ششم

از اهداف این جلسه این است که به زوج ها کمک شود ،دریابند که اضتطراب ،پیامتد نامناستب شتناخت
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های غیرمنطقی آنها است.
از اهداف این جلسه این است که هر یک از زنان مسوو یت اعمال و رفتار خود را بپذیرند .تذا بته آن هتا
هفتم

آموزش داده خواهد شد چگونه به دنبال عقاید مستبدانه بگردند و این عقاید را به چا ش بطلبندی و فکر و
تمرین کنند که چگونه می توانند گفت وگوی رضایت بخشی با همسر خود داشته باشند.

هشتم

ا ز اهداف این جلسه کاهش وابستگی به همسر و اطرافیان خواهد بود تا فردیت و اعتماد به نفس هر یتک
از زنان تقویت شود.
از اهداف این جلسه این است که زنان دریابند همیشه یک راه حل برای مشکالت وجود ندارد و راه حتل

نهم

ها متنوع هستند .بنابراین می توانند به راه حل های دیگر و پیامدهای آنها بیندیشتند و آنهتا را امتحتان
کنند.

دهم

این جلسه به تکرار و تمرین مطا ب گفته شده در جلسه های قبلی اختصاص خواهتد یافتت و بته ستوال
های شرکت کنندگان درباره مسائل مشترکشان پاسخ داده شد.

پرسشنامۀ طالق عاطفی گاتمن ()2008
پرسشنامة طالق عاطفی از کتاب موفقیت یا شکست در ازدواج نوشته جان گاتمن گرفته شده استت .ایتن پرسشتنامه در ستال
 2008نوشته شده و شامل جمالتی درباره جنبه های مختلف زندگی است که فرد با آن موافق یتا مختا ف استت کته دارای 24
سوال است .نمرة برش در این پرسشنامه برابر با  3است که نمرات باالتر از  3نشان دهندة طالق عاطفی بیشتر در آزمتودنی هتا
است .ضریب آ فای کرونباخ این پرسشنامه توسط گاتمن ( ، )2008برابر با  0/84اندازه گیری شد .در پژوهش مامی و عستگری
( )1393آ فای کرونباخ برای اعتبار پرسشنامه  %83ذکر شده است .همچنین روایی محتوایی پرسشنامه توسط استاتید مطلتوب
گزارش شده است.
پرسشنامۀ تحمل پریشانی سیمونز و گاهر()DTS( )2005
پرسشنامة تحمل پریشانی سیمونز و گاهر یک شاخص خودسنجی تحمل پریشانی هیجانی است که توسط ستیمونز و گتاهر در
سال  2005ساخته شد .این مقیاس دارای  15ماده است .عزیزی ( )1388نشان داد که این مقیاس با پذیرش خلق رابطه مثبت
و با مقیاس های راهبردهای مقابله ای استفاده از ا کل و ماری جوانا و همچنین استفاده از آنهتا بتترای بهبتتود رابطتةه منفتتی
دارد .همچنین همبستگی درون طبقه ای پس از گذشت  6متاه 0/61 ،بود .ضتریب پایتایی بته روش بازآزمتتتایی بتترای کتتتل
مقیتاس  0/81و بتترای ختترده مقیاس های تحمل ،جذب ،ارزیتتابی و تنظتتیم بتته ترتیتتب  0/77، 0/69 ،0/71و  0/73متی
باشد .همبستگی مقیاس تحمل آشفتگی با شیوه های مقابله ای مسأ ه محور ،هیجان محتور 196 ،به ترتیتب -278/0، -337/0
 0/213،و همچنین بین مقیاس تحمل آشفتگی با هیجان مثبتت ،هیجتان منفی و وابستگی به سیگار بته ترتیتتب همبتتستگی
هتای  -0/224 ،0/543و  -0/653به دست آمده است(عزیزی .)1388 ،نمرة برش در این پرسشنامه برابر با  3است کته نمترات
باالتر از  3نشان دهندة تحمل پریشانی کمتر در آزمودنی ها است.
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پرسشنامۀ انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال()2010
این پرسشنامة توسط دنیس و وندروال ( )2010ساخته شده است که برای سنجش نوعی از انعطاف پتذیری شتناختی کته در
موفقیت فرد برای چا ش و جایگزینی افکار ناکارآمد با افکار کارآمد الزم است ،به کار می رود .یک ابزار خودگزارشی کوتتاه 20
سؤا ی می باشد و تالش دارد تا سه جنبه از انعطاف پذیری شناختی را بسنجد :ا ف) میل بته درک موقعیتت هتای ستخت بته
عنوان موقعیت های قابل کنترل ،ب) توانایی درک چندین توجیه جایگزین بترای رویتدادهای زنتدگی و رفتتار انستان هتا و ج)
توانایی ایجاد چندین راه حل جایگزین برای موقعیت های سخت .دنیس و وندروال ( )2010در پژوهشی نشان دادنتد کته ایتن
پرسشنامه از ساختار عاملی ،روایی همگرا و روایی همزمان مناسبی برخوردار است .در ایران سلطانی ،شاره ،فرمتانی و ستلطانی
( )1392ضریب اعتبار بازیابی کل مقیاس را  0/71و خرده مقیاس های ادراک کنترل پتذیری ،ادراک گزینته هتای مختلتف و
ادراک توجیه رفتار را به ترتیب  ،0/72 ،0/55و  0/57گزارش کرده اند .این پژوهشگران ضرایب آ فای کرونبتاخ کتل مقیتاس را
 0/90و برای خرده مقیاس ها به ترتیب  0/89 ،0/87و  0/55گزارش نموده اند.
روش تجزیه و تحلیل دادهها
تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ،به دو روش توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار  SPSS22انجتام شتد .در ایتن
تحقیق از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق و نشان دادن فراوانی و نمودارهتای مربتوط بته
آن استفاده شد و از آمار استنباطی به منظور بررسی فرضیه های تحقیق استفاده گردیتد .قبتل از آزمتودن فرضتیهها ،مفروضته
نرمال بودن توزیع دادهها از طریق آزمون کو موگروف-اسمیرنف انجام شد .سپس مفروضه همگنی واریانسهتا از طریتق آزمتون
وین در تمام متغیرهای دو گروه بررسی شد .برای گزارش نتایج از معناداری آزمون های آماری مورد نظر و اندازه از اثتر متغیتر
مستقل استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل داده های آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس چند متغیره (مانکوا برای فرضتیه هتای
اصلی) و تک متغیره (آنکوا برای فرضیه های فرعی) استفاده شد.
یافته ها
تجزیه و تحلیل استنباطی فرضیه ها
فرضیة اصلی :درمان عقالنی هیجانی بر طالق عاطفی ،تحمل پریشانی و انعطاف پذیری شناختی زنان تاثیر دارد.
جدول :2تحلیل کواریانس یکطرفه فرضیه کلی

Sig

F

مقدار

آماره ها

0/000

3/453

0/286

اثر پیالی

0/000

4/189

0/384

الندای ویلکز

0/000

4/414

0/421

اثر هاتلینگ

در جدول باال بر اثر سه آماره اثر پیالی ،الندای ویلکز و اثر هتلینگ با توجه به اینکه مقدار  sigکمتر از  0/05می باشد بنابراین
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اثر درمان عقالنی هیجانی بر طالق عاطفی ،تحمل پریشانی و انعطاف پذیری شناختی زنان متفاوت می باشد.

جدول :3آزمون باکس به منظور بررسی برابری ماتریس واریانس ها

Box s m

F

Df1

Df2

Sig

56/41

1/13

13

308

0/096

جتتدول فتتوق آمتتاره  Box Mبتتاکس ام را نشتتان متتی دهتتد .ایتتن آزمتتون ایتتن فتترض صتتفر را متتورد آزمتتون قتترار
می دهد که ماتریس های کوواریانس مشاهده شده متغیرهای وابسته در بین گروه های مختلف برابرنتد .در جتدول فتوق چتون
مقدار  fدر سطح خطای داده شده معنی دار نیست بنابراین فرض صفر رد نمی شود .به این معنی که ماتریس های کوواریتانس
مشاهده شده بین گروه های مختلف با هم برابرند.
جدول :4تحلیل کواریانس چند متغیره ()MANCOVA

منابع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین

فیشر

مربعات

سطح معنی

شدت اثر

داری

انعطاف پذیری شناختی

0/467

1

0/467

6/916

0/014

0/372

تحمل پریشانی

0/297

1

0/297

3/568

0/033

0/275

طالق عاطفی

0/138

1

0/138

2/203

0/000

0/219

همانطوریکه در جدول فوق مشاهده می شود که درمان عقالنی هیجانی بر طتالق عتاطفی ،تحمتل پریشتانی و انعطتاف پتذیری
شناختی زنان اثربخش است .با توجه به شدت اثر ،آموزش درمان عقالنی هیجانی بر انعطاف پذیری شناختی زنان تاثیر بیشتری
نسبت به طالق عاطفی و تحمل پریشانی زنان دارد.
فرضیة  :1درمان عقالنی هیجانی بر طالق عاطفی زنان تاثیر دارد.
جدول :5تحلیل کواریانس یکطرفه فرضیه 1

منابع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

فیشر

Sig

مدل تصحیح شده

0/141

2

0/071

1/725

0/001

عرض از مبدا

1/585

1

1/585

16/294

0/000

پیش آزمون طالق عاطفی

0/220

1

0/220

1/201

0/001
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گروه (متغیر مستقل)

0/138

1

0/138

خطا

2/627

27

0/097

مجموع

314/916

30

کل تصحیح شده

2/768

29

2/203

0/000

0/219

با توجه به میزان  F= 2/20و با توجه به اینکه مقدار احتمال از سطح  0/05کمتر می باشد بتا  0/95اطمینتان فرضتیه تحقیتق
تایید

می گردد و این نتیجه حاصل می گردد که درمان عقالنی هیجانی بر طالق عاطفی زنان اثربخش است .در واقع آمتوزش

درمان عقالنی هیجانی موجب بهبود طالق عاطفی زنان می گردد.
فرضیة  :2درمان عقالنی هیجانی بر تحمل پریشانی زنان تاثیر دارد.
جدول :6تحلیل کواریانس یکطرفه فرضیه 2

منابع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

فیشر

Sig

مدل تصحیح شده

0/362

2

0/181

2/172

0/133

عرض از مبدا

0/377

1

0/377

4/530

0/043

پیش آزمون تحمل پریشانی

0/114

1

0/114

1/168

0/000

گروه (متغیر مستقل)

0/297

1

0/297

3/568

0/033

خطا

2/248

27

0/083

مجموع

202/147

30

کل تصحیح شده

2/610

29

شدت اثر

0/275

با توجه به میزان  F= 3/56و با توجه به اینکه مقدار احتمال از سطح  0/05کمتر می باشد بتا  0/95اطمینتان فرضتیه تحقیتق
تایید می گردد و این نتیجه حاصل می گردد که درمان عقالنی هیجانی بر تحمل پریشانی زنان اثربخش است .در واقع آمتوزش
درمان عقالنی هیجانی موجب بهبود تحمل پریشانی زنان می گردد.
فرضیة  :3درمان عقالنی هیجانی بر انعطاف پذیری شناختی زنان تاثیر دارد.

148

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال پنجم ،شماره  ،49تیر 1401
جدول  : 7تحلیل کواریانس یکطرفه فرضیه 3

منابع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

فیشر

Sig

مدل تصحیح شده

1/29

2

0/647

9/597

0/001

عرض از مبدا

0/857

1

0/857

12/711

0/001

0/721

1

0/721

10/638

0/003

گروه (متغیر مستقل)

0/467

1

0/467

6/916

0/014

خطا

1/821

27

0/067

مجموع

182/164

30

کل تصحیح شده

3/116

29

پیش آزمون انعطاف پذیری
شناختی

شدت اثر

0/372

با توجه به میزان  F=6/91و با توجه به اینکه مقدار احتمال از سطح  0/05کمتر می باشد با  0/95اطمینان فرضیه تحقیق تایید
می گردد و این نتیجه حاصل می گردد که درمان عقالنی هیجانی بر انعطاف پتذیری شتناختی زنتان اثتربخش استت .در واقتع
آموزش درمان عقالنی هیجانی موجب بهبود انعطاف پذیری شناختی زنان می گردد.
یافته های پژوهش
الف-یافته های توصیفی


یافته های جمعیت شناختی نشان داد که  %20آزمودنی ها بین  25ا ی  35سال %47،بتین  36ا تی  45ستال و %33
نیز  46سال و باالتر و همچنین  %27آزمودنی ها دیپلم و فوق دیپلم %46 ،یسانس و  %27نیز فوق یستانس و بتاالتر
می باشند.



با توجه به نتایج آزمون نرمال این نتیجه حاصل گردید که متغیرهای تحقیق همگی دارای توزیع نرمال می باشند .ذا
مجاز به استفاده از آزمون آنا یز کوواریانس در تحلیل فرضیه های تحقیق می باشیم.



مقدار متغیرهای طالق عاطفی ،تحمل پریشانی و انعطاف پذیری شناختی زنان در دو گروه کنتترل و آزمتایش تفتاوت
معنی داری وجود ندارد .اما مقدار متغیرهای طالق عاطفی ،تحمل پریشانی و انعطاف پذیری شناختی زنان در مرحلته
پس آزمون در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تغییرات محسوسی یافته است.

ب .یافته های استنباطی


با توجه به نتایج فرضیة اصلی این نتیجه حاصل می گردد که درمان عقالنی هیجانی بر طالق عتاطفی ،تحمتل پریشتانی و
انعطاف پذیری شناختی زنان اثربخش است .با توجه به شدت اثتر ،آمتوزش درمتان عقالنتی هیجتانی بتر انعطتاف پتذیری
شناختی زنان تاثیر بیشتری نسبت به طالق عاطفی و تحمل پریشانی زنان دارد .با توجه به نتایج فرضتیة اول ایتن نتیجته
حاصل می گردد که درمان عقالنی هیجانی بر طالق عاطفی زنان اثربخش است .در واقع آموزش درمتان عقالنتی هیجتانی
موجب بهبود طالق عاطفی زنان می گردد.
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با توجه به نتایج فرضیة دوم این نتیجه حاصل می گردد که درمان عقالنی هیجانی بر تحمل پریشانی زنان اثربخش استت.
در واقع آموزش درمان عقالنی هیجانی موجب بهبود تحمل پریشانی زنان می گردد.



با توجه به نتایج فرضیه سوم این نتیجه حاصل می گردد که درمان عقالنتی هیجتانی بتر انعطتاف پتذیری شتناختی زنتان
اثربخش است .در واقع آموزش درمان عقالنی هیجانی موجب بهبود انعطاف پذیری شناختی زنان می گردد.

بحث و تفسیر
فرضیۀ اصلی :نتایج فرضیه اصلی نشان داد که درمان عقالنی هیجانی بر طتالق عتاطفی ،تحمتل پریشتانی و انعطتاف پتذیری
شناختی زنان تاثیر دارد .این نتایج با نتایج محمودپتور ،شتیری ،فترحبخش و ذوا فقتاری ( ،)1400مباشتری ،ثنتاگوی محترر و
3
گرستول و داوستون (،)2020
شیرازی (،)1399نریمانی و شریف نیتا ( ،)1399دیویتد و همکتاران ( ،)2021بتارت -نیلتور،

کلیلک ( ) 2019همسو می باشد .در5تبیین این فرضیه میتوان گفت 2که درمانگر در این رویکرد از فنتون شتناختی ،عتاطفی و
رفتاری نیز استفاده می کند(شیرافکن .) 1399 ،از نظر زیستی ،استعداد فوق ا عاده ای برای انتخاب و استفاده درست از زنتدگی
دارد و نیز مستعد برای ناهماهنگی و تلقین پذیری است .انسان دارای توان مشاهده کردن و تعقتل استت و در ذهتن ختود متی
تواند تجربیات خویش را سازمان دهد و بر محدودیت ها غلبه کند .هم چنین او میل باطنی و ستهل ا وصتو ی نستبت بته انکتار
واقعیت و استفاده غلط از عقل خود دارد و به صورت غیر قابل قبو ی افکار موهتومی را در ذهتن ختود متی آفرینتد و ستالمت و
شادابی خود را از بین می برد .به بیان ساده تر اگر محرک زیان آوری در زندگی فرد ،اتفاق بیفتتد ،معمتوالً او ایتن نقطته را بته
صورت عینی می بیند و به صورت منطقی نتیجه می گیرد که این واقعه تأسف آور است و آرزو می کند که این واقعه برطرف
شود و در نقطه یعنی عواقب و نتایج به درستی احساس اندوه ،تأسف و رنجیدگی می کند .این احساس اندوه و رنجیتدگی بته او
کمک می کند تا برای رو به رویی با آن واقعه محرک و زیان آور کاری بکند .علی رغم آن واقعه ناخوشایند از توان منطقی ختود
استفاده می کند و افکاری از قبیل " ،از آن واقعه ناراحتم و چه می توانم برای تغییر آن انجام دهم " و احساساتی مانند انتدوه و
رنجیدگی خواهد داشت .سپس به تنظیم مجدد موقعیت می پردازد و راه مقابله با آن را می یابتد و ختود را بتا آن ستازگار متی
کند(احمدی .)1396 ،از طرفی تحمل پریشانی ،توانایی مقاومت کردن در برابر رویدادها ،موقعیتت هتای فشتار آوردن هیجانتات
قوی ،بدون جادادن و یا رویارویی فعال و مثبت با فشار تعریف می شود .شایستگی تحمل پریشانی ،نوعی مهتارت رویتایی استت
که افراد آسیب دیده از آن ها برای تحمل دردهای غیرقابل اجتناب ،تهدیدها و هجوم فشتارهای زنتدگی استتفاده متی کننتد و
زنانی که از روش درمانی عقالنی هیجانی استفاده می کنند آگاه می شوند کته از نظتر زیستتی ،استتعداد فتوق ا عتاده ای بترای
انتخاب و استفاده درست از زندگی را دارند و نیز مستعد برای هماهنگی و تلقین پذیری هستند همچنین دارای توان مشتاهده
کردن و تعقل می با شندو در ذهن خود می توانند تجربیات خویش را سازمان دهند و بر طالق عاطفی ،تحمل پریشانی و کاهش
انعطاف پذیری شناختی خود غلبه کنند.

23

David,O.A & et al.
Barrett –Naylor R, M.Gresswell D, L & Dawson D
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فرضیۀ اول :نتایج فرضیه اول نشان داد که درمان عقالنی هیجانی بر طالق عاطفی زنان تاثیر دارد .این نتایج بتا نتتایج دکتانی،
فخری و حسن زاده ( ،)1400مباشری ،ثنتاگوی محترر و شتیرازی ( ،)1399عتد ی ( ،)1392بلتوم (، )2016کتارر،

بتوهلمن6 ،

گاتمن ،کون و راکستل ( )2015همسو می باشد .در 7تبین این فرضیه می توان گفت 2که در ایتن روش درمتانی در متورد بتاور
غیرمنطقی »توقع تایید از دیگران« به زوج ها آموزش داده شده است و این مورد که مطلوب است انسان مورد محبت و دوستی
قرار گیرد ،و ی در عین حال فرد منطقی هیچگاه عالیق و خواسته هایش را قربتانی چنتین هتدفی نمتی کنتد .زنتان بته انتدازه
توانشان از خودش توقع داشته باشند .سپس در رابطه با میزان توانشان برای رسیدن به انتظارهایشان بته شتیوه ا تیس بتا آنهتا
بحث شده است .همچنین به زوج ها یاد داده شد که مسوو یت مشکالت شخصی خود را بپذیرند و یکدیگر را سزاوار سترزنش و
تنبیه ندانند .فنونی در زمینه مهارت ارتباطی ،جرات ورزی ،حساسیت زدایی و نظایر آن بته آن هتا آمتوزش داده شتد کته یتاد
بگیرند چگونه احساس های مثبت را جایگزین احساس های منفی نسبت به یکدیگر کنند و با آنها روبه رو شوند.زنان ناکامی ها
را به صورت رویدادهای ناگوار و گریزناپذیر تعبیر کنند ،نه به صورت فجایعی که برای آنها غیر قابل تحمل استت .همچنتین در
این پژوهش آموزش داده شد که زنان خودشان را مسوول تمایلشان به نامعقول بودن افکارشان بدانند بته زوج هتا کمتک شتده
است که ،دریابند که اضطراب ،پیامد نامناسب شناخت های غیرمنطقی آنها است.
فرضیۀ دوم :نتایج فرضیه دوم نشان داد که درمان عقالنی هیجانی بر تحمل پریشانی زنان تاثیر دارد .این نتایج با نتایج دکانی،
فخری و حسن زاده ( ،)1400مباشری ،ثناگوی محرر و شتیرازی ( ،)1399طفتی کاشتانی ،وزیتری و افخمتی ( ،)1399کتیم و
همسو می باشد .در2 0
2
تبیین این فرضیه می توان گفت 3که تغییتر
کیم ( ،)2018اسنایدر ( 8،)2018مارچاند و هوک ()20189

شغل ،نقل مکان به یک شهر جدید ،ازدواج ،مرگ نزدیکان ،و وجود یک بیماری با اهمیت در ختانواده از جملته عوامتل بیرونتی
رهاسازی فشارعصبی هستند .جا ب آنکه حوادث شادیآور نیز میتوانند به همان اندازه وقایع غمبار برای انسان فشارزا باشند .از
عوامل درونی میتوان به ناراحتیهای جسمانی یا روانی اشاره کرد .برخی از ویژگیهای شخصتیتی ،ماننتد نیتاز بهدستت آوردن
رضایت دیگران نیز میتوانند فشارزا باشند(بزرگ .)1394 ،تحمل پریشانی ،توانایی مقاومت کتردن در برابتر رویتدادها ،موقعیتت
های فشار آوردن هیجانات قوی ،بدون جادادن و یا رویارویی فعال و مثبت با فشار تعریف می شود .شایستگی تحمتل پریشتانی،
نوعی مهارت رویایی است که ما از آن ها برای تحمل دردهای غیرقابل اجتنتاب ،تهدیتدها و هجتوم فشتارهای زنتدگی ناشتی از
ضعف های جسمانی و بهداشت هیجانی ،استفاده می کنیم .زنان با استفاده از درمان عقالنتی هیجتانی درمیابنتد کته اضتطراب،
پیامد نامناسب شناخت های غیرمنطقی آنها است و باید مسوو یت اعمال و رفتار خود را بپذیرنتد .تذا بته آن هتا آمتوزش داده
خواهد شد چگونه به دنبال عقاید مستبدانه بگردند و این عقاید را به چا ش بطلبندی و فکر و تمرین کنند که چگونه متی تواننتد
گفت وگوی رضایت بخشی با همسر خود داشته باشند و همچنین کاهش وابستتگی بته همستر و اطرافیتان موجتب میشتود تتا
فردیت و اعتماد به نفس هر یک از زنان تقویت شود.
26

Blume

27

Carrere, S., Buehlman, K. T., Gottman, J. M., Coan, J., & Ruckstuhl, L.

28

Kim, M., & Kim, H. S.

29

Snyder

30

Marchand, J. F., & Hock, E.
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فرضیۀ سوم :نتایج فرضیه سوم نشان داد که درمان عقالنی هیجانی بر انعطاف پذیری شناختی زنان تتاثیر دارد .ایتن نتتایج بتا
نتایج دکانی ،فخری و حسن زاده ( ،)1400نریمانی و شریف نیا ( ،)1399حستین زاده ،قربتان شتیرودی ،خلعتبتری و رحمتانی
3
( ،)1399کیم و کیم ( ،)2018مارچاند و هوک ( ،)20181زیمر (2 )2017
فرضتیه متی تتوان
همسو 3می باشد .در 3تبیین این

3

گفت که انعطاف پذیری یک فرایند پویا و وابسته به بافت یا زمینه است .بنابراین ،افراد ممکن است نه تنهتا در همتة جنبتههای
زندگی خود ،انعطافپذیر نباشند ،بلکه تعدادی از منابع انعطافپذیری نیز ممکن است در برخی از بافتها قابل دسترس نباشتد.
برای مثال در مواقعی که یک بحران به شکل یک بر چسب یا یک مسوله شترمآور استت ،حمایتت اجتمتاعی قابتل دستترس
نیست .بر این اساس نیز محققان معتقدند انعطافپذیری شامل ارتباط بین استرس ،بافت و ویژگیهای شخصیتی است .عالوه بر
این ،انعطافپذیری ممکن است به عنوان یک ساختار فرهنگی پیچیده دیدهشودکه شامل مفهوم گروهها مانند خانوادههتایی کته
5
گوناگون افزایش
انعطافپذیری را نشان میدهند ،تعامالت پویا بین افراد و اعضاء گروههایی که سازگاری مثبت را برای تجارب

می دهند ،باشد .به همین نحو نیز ثابت شده است که عواملی مانند د بستگی به یک سرزمین ،خانواده فرهنگ و جامعه به افتراد
این توانایی را می دهد تا سطوح باالیی از عملکرد را داشته باشند .بنابراین تحقیقات در انعطافپذیری فراتر از ویژگیهای فتردی
است(مهدی نیسیانی و همکاران .)1394 ،روش درمانی عقالیی هیجانی به زنان کمک می کند تا دریابند همیشه یتک راه حتل
برای مشکالت وجود ندارد و راه حل ها متنوع هستند .بنابراین می توانند به راه حل های دیگر و پیامدهای آنها بیندیشند و آنها
را امتحان کنند.
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