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مقاله پژوهشی

مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی هیجان محور و درمان کوتاهمدت راهحلمحور بر بهزیستی
روانشناختی و انعطافپذیریکنشی در زنان دارای تعارض زناشویی مراجعهکننده به مراکز
روانشناختی
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دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی ،گروه روانشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
استاد مدعو ،گروه روانشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران و استاد ،گروه روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
استادیار ،گروه روانشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
استاد ،گروه روانشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
دانشیار ،گروه روانشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران

چکیده

اطالعات مقاله

چکیده

تاریخ دریافت1399/12/10 :

خانواده یک محیط پر محبت و حمایتکننده برای اعضای خانواده تعریف میکنند ،چنانچه خانواده گرفتار
کشمکش ،کژکاری و خشونت درونی بین افراد شود ،جایگاه خود را بهعنوان یک پایگاه عاطفی-روانی برای

تاریخ پذیرش1400/02/19 :

اعضای خود از دست میدهد .در این میان تعارضات زناشویی یکی از مشکالتی است که که در تمام دنیا
خانوادهها با آن مواجهاند .هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی هیجان محور و درمان کوتاهمدت
راهحلمحور بر بهزیستی روانشناختی و انعطافپذیریکنشی در زنان دارای تعارض زناشویی بود .جامعه آماری

کلیدواژهها:
طرحواره درمانی هیجانمحور،
درمان کوتاهمدت راهحلمحور،
تعارض زناشویی،

این پژوهش شامل کلیه زنان مراجعهکننده به مراکز روانشناختی شهر اهواز در سال  1398بود که تعداد  45زن به
روش نمونهگیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل قرار گرفتند.
جهت گردآوری دادهها از پرسشنامههای تعارضهای زناشویی(
انعطافپذیریکنشی (

) ،بهزیستی روانشناختی (

)و

) ،استفاده شد .پژوهش حاضر از نظر روش آزمایشی میدانی با طرح پیشآزمون-

پسآزمون با گروه کنترل بود .گروه آزمایش اول ،مداخلة طرحواره درمانی هیجان محور ( 12جلسه  120دقیقهای)
و گروه آزمایش دوم ،درمان کوتاهمدت راهحلمحور ( 6جلسه  120دقیقهای) دریافت کردند و گروه کنترل هیچ

بهزیستی روانشناختی،

نوع مداخلهای دریافت نکردند .نتایج نشان داد که هر دو مداخلة درمانی در افزایش بهزیستی روانشناختی و

انعطافپذیریکنشی

انعطافپذیریکنشی در زنان دارای تعارض زناشویی مراجعهکننده به مراکز روانشناختی مؤثر واقع شدند .اما بین
اثربخشی دو درمان بر بهزیستی روانشناختی و انعطافپذیریکنشی در زنان دارای تعارض زناشویی مراجعهکننده
به مراکز روانشناختی ،تفاوت معنیداری وجود نداشت .بنابراین میتوان ،از طرحواره درمانی هیجانمحور و
درمان کوتاهمدت راهحلمحور در جهت افزایش بهزیستی روانشناختی و انعطافپذیریکنشی در زنان بهره برد.

*نویسنده مسئول:
استناد به این مقاله:

میرابی ،میترا ،مهرابیزاده ،مهناز ،حافظی ،فریبا ،نادری ،فرح ،احتشامزاده ،پروین ( .)1400مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی هیجان محور و درمان
کوتاهمدت راهحلمحور بر بهزیستی روانشناختی و انعطافپذیریکنشی در زنان دارای تعارض زناشویی مراجعهکننده به مراکز روانشناختی.
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مقدمه
خانواده 1را میتوان پایه و اساااس ساااخت اعت ا ی و کو

ترین واحد اعت ا ی به حساااآ رورد ،به نونهای که سااتمت

عامعه در نرو ساتمت خانواده اساتر روانشاناساان ،سایساتا خانواده را ی

محیح پر محمت و ح ایتکننده برای ا ضاای خانواده

تعریف میکنند ،نانچه خانواده نرفتار کشا ش ،،کککاری و خشاونت درونی بین افراد شاود ،عای اه خود را به نوان ی

پای اه

اطفی-روانی برای ا ضاای خود از دسات میدهدر در این میان تعارضاات زناشاویی 2یشی از مشاشتتی اسات که که در ت اد دنیا
)ر تعارض زمانی به وعود میرید که زوعین به دلیل ه شاری و تصا ی ات مشاترکی

خانوادهها با رن مواعهاند (

که مینیرند درعات مختلفی از اسااتلتو و ه مساات ی رانشااان میدهند که این تعارضااات را از روی ی
خفیف تا تعارض کامل طمله بندی شاده اسات (

پیوسااتار ،از تعارض

)ر اه یت این تعارضاات از رنجاسات که نه تنها نماد خانواده

را متزلزو میکند ،بلشه رشاد اطفی ،اعت ا ی و ساتمت روان و بهزیساتی روان شاناختی 3زوعین را نیز با مشاشل مواعه خواهد
)ر بهزیساتی روانشاناختی میتواند نشااندهنده ارزیابی فرد از روند و عهت زندنی خود باشاد که

ن ود (

در برنیرنده دیدناه و ن رش فرد از رضاایت ندی زندنی 4میباشاد که دللت بر این دارد که

ونه افراد به ارزیابی زندنی شاان

می پردازند و شااامل متریرهایی از یمیل رضااایت از زندنی ،خلخ و خو هیجانات مومت و دد اضااطراآ و افسااردنی میشااود
)ر

(

امل دی ری که در زوعین دارای تعارضااات زناشااویی زوعین به شااا میخورد ،کاه ،انعطافپذیریکنشاای 5اساات
)ر انعطافپذیریکنشای یشی از مهاترین تواناییهای انساان که با

(

خطر میشاااود و ااملی اسااات کاه باا ا

ساازناری مر ر با وامل

انعطاافپاذیری و ملاابلاه مر ر باا وامال و مویعیاتهاای اساااترس زا میشاااودر

انعطافپذیریکنشای طی دو دهه نذشاته در حوزه روانشاناسای توعه روز افزونی را کسار کرده اسات و به دلیل اینشه یشی از
شاااخ های سااتمت روان اساات اه یت خاااای دارد (
رسایرها و ساط

)ر انعطافپذیری افراد در میزان بروز

لشرد اعت ا ی رنها بسایار تعیینکننده اساتر انعطافپذیریکنشای بر ررفیت نذشاتن از دشاواریهای پایدار،
میشاود تا پیروزمندانه از رویدادهای نانوار ب ذرد و لیرغا

سارساختانه و ترمیا خویشاتن تدکید داردر این ررفیت انساان با

یرار نرفتن در معرض تن،های شادید ،شاایسات ی اعت ا ی تحصایلی و شارلی او ارتلاء یابدر انعطافپذیریکنشای نو ی ویکنی
اسات که از فردی به فردی دی ر متفاوت اسات و میتواند به مرور زمان رشاد کند یا کاه ،یابد و براسااس خود ااات
فشری و

لی انسان در روند رزمون و خطای زندنی ششل مینیرد (

نری6

)ر

بهمود تعارضاات و مشاشتت بوعود رمده ناشای از رن در روابح زناشاویی با رویشرهای مختلف روانشاناختی امشانپذیر اساتر
یشی از راهشاارهاای مها در این رابطاه ،طرحواره درماانی هیجاان محور 7اساااتر طرحواره درماانی ،تحولی بنیاادین در شااانااخات
درمانی 8اسات که توساح یانگ (

) و با الهاد از رویشرد شاناخت

درمانی بر اساااس نمریۀ دلمساات ی 9به وعود رمدر این رویشرد ،ااااوو و ممانی مشترهای شااناختی رفتاری ،دلمساات ی،10

.

.
.
.
.
.
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میرابی و همکاران :مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی هیجان محور و درمان کوتاهمدت ..

نشاتالت ،1روابح شاییی 2و روانشاوی 3را در یالر مدو درمانی و مفهومی ارزشا ند تلفیخ کرده اساتر طرحواره درمانی ار وبی
را ارائه میدهد که شاناخت ،احسااسها ،رفتارها و اختتو در

بررسای میشاود (

لشرد بینفردی ،به ااورتی خا

)ر نمر به اه یت محیح خانواده به نوان خاسات اه طرحوارههای ناساازنارانه 4میتوان انتمار داشات روابح زناشاویی فضاایی
برای بازن ایی این طرحوارهها باشاادر انتخاآ شااری
طرحوارهها میسر میشود (

زندنی ناسااازنار ،مع ووترین سااازوکاری اساات که از طریخ رن تداود

)ر پکوه،های مختلف به ا ربخشی این روش درمانی بر افزای ،رضایت و کاه،
)؛ ساازناری و تاآروری 6در زنان با تعارضاات زناشاویی (

فرساودنی زناشاویی 5زنان (
)  ،ارتلاء

لشرد ازدواج و بهزیسااتی روانشااناختی زنان دارای تعارضااات زناشااویی

) ؛ افزای ،رضااایت زناشااویی( 7

(

؛

افزای ،سااازناری زناشااویی 8و ااا ی یت زناشااویی( 9
شناختی زنان مطلله (

) و افزای ،بهزیسااتی روان
) اشاره داشتهاندر

رویشرد دی ری که در عهت حل مشااشتت مرتمح با زنان دارای تعارض زناشااویی به کار میرود ،درمان کوتاهمدت راهحل
محور 10اسااتر این رویشرد به نوان ی

رویشرد پساات مدرن (فرامدرن) نساامت به مداختت رفتاری وابسااته به ه شاری بین

درماننر و مراعع برای درمان طمله بندی میشاود (
به مراعع دارد و به مراععین ک

دیدناه غیربی اری شاناختی نسامت

)ر درمان راهحلمحور ی

میکند برای مشااشتت کنونی خود راهحل بیابندر در این رویشرد بر ختف دیدناه مشااشل

محور11به عای ت رکز بر مشااشتت بر یافتن راهحلها تدکید میشااود (

) ،بنابراین درمان راهحلمحور بر

پایه راهحل ساازی اسات نه حل مسادله و به واساطه کشاف نیروهای عاری مراعع و امیدواری به رینده هدایت میشاود نه بح در
مورد مسااائل موعود و لت های رنها در نذشااتهر این رویشرد به عای تدکید بر نلای

و ناتوانیهای افراد بر برعسااته کردن

یابلیتها و موفلیتهای افراد و ایجاد روابح ح ایتی در طی فرایند درمان مت رکز اسات (
از ا ربخشای این درمان بر افزای ،رضاایت زناشاویی (

)ر پکوه،ها حاکی

) ،کاه ،فرساودنی زناشاویی و بهمود کیفیت روابح

)  ،افزای ،شاادکامی زناشاویی 12و تنمیا هیجان( 13

زناشاویی زنان (

) ؛ کاه ،استرس زناشویی( 14
افزای ،سااازناری زناشااویی در زنان (
بهزیساتی در دانشاجویان (

) ؛ افزای ،تاآروری در زوعین (
)  ،افزای ،تاآ روری نوعوانان (

)؛
) و بهمود

)  ،بوده اساتر لذا با توعه به مطالر بیانشاده ا ربخشای طرحواره

درمانی هیجان محور و درمان کوتاهمدت راهحلمحور ،بر بساایاری از متریرهای مورد بررساای یرار نرفته اساات اما تا رنجا که
پکوهشا ر به بررسای پرداخته اسات ،پکوهشای که به ملایساه طرحواره درمانی هیجانمحور که تدکیدش بر مساائل هیجانی اسات و
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درمان کوتاهمدت راه حل محور که تدکیدش بر مساائل شاناختی اسات ،پرداخته نشاده اساتر بنابراین در پکوه ،حاضار این ساراو
مطر اسات که ریا بین ا ربخشای طرحواره درمانی هیجان محور و درمان کوتاهمدت راهحلمحور بر بهزیساتی روانشاناختی و
انعطافپذیریکنشی در زنان دارای تعارض زناشویی مراععهکننده به مراکز روانشناختی تفاوت وعود دارد؟
روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش

پکوه ،حاضار از نمر هدف ،کاربردی و از نمر روش ،رزمایشای میدانی با طر پی،رزمون و پسرزمون با نروه کنترو بودر
عامعه رماری پکوه ،شاامل کلیه زنان مراععهکننده به مراکز روانشاناختی شاهر اهواز در سااو  1398بودند که از نارضاایتی
زناشاویی ،رشافت ی روابح و تعارضاات زناشاویی رنج میبردند از میان رنها 45 ،زن به روش ن ونهنیری هدف ند 1انتخاآ شادندر
به این ترتیر که متکهای ورود شاامل ،سان  18تا  40سااو ،دارای مدرک تحصایلی حدایل دیملا ،حضاور در علساات درمانی،
نذشاتن حدایل دو و حداکور ده سااو از زندنی مشاترک ،دد وعود فاااله فیزیشی و تصا یا به عدایی و دد ابتت به اختتلت
روانشااناختی ،نرفتن ن ره بالتر از ی

انحراف اسااتاندارد از میان ین در پرسااشاانامه تعارض زناشااویی و متکهای خروج از

پکوه ،شاامل وعود اختتلت روانی و یا مصارف داروی ه زمان عهت درمان اختتلت دی ر و دد حضاور بی ،از دو علساه
درمانی و نیز دد مشاارکت در علساات مشااوره و درمانی دی ر ،بودر بعد از انتخاآ ن ونههای واعد شارایح و نزین ،تصاادفی
رنها در نروههای رزمایشای و کنترو (هر نروه  15نفر) ،نروه رزمایشای اوو تحت مداخله طرحواره درمانی هیجان محور ،نروه
رزمایشاای دود تحت درمان کوتاهمدت راهحل محور و نروه کنترو در لیساات انتمار درمان یرار نرفتندر بعد از ات اد علسااات
رموزشی ،از نروههای رزمایشی و کنترو در شرایح یشسان پسرزمون به

ل رمدر

به توه میان ین ساانی شاارکتکنندنان برای نروه طرحواره درمانی هیجانمحور  31/52ساااو با انحراف اسااتاندارد ،9/11
نروه درمان کوتاهمدت راهحلمحور  33/74ساااو با انحراف اسااتاندارد  7/43و نروه کنترو  30/11ساااو با انحراف اسااتاندارد
 8/50بودر ه چنین میاان ین مادت ازدواج برای نروه طرحواره درماانی هیجاانمحور ،نروه درماان کوتااهمادت راهحالمحور و نروه
کنترو بهترتیر  7 ،8و  6بودر
دادههای رماری ،با ک

نردافزار

نسااخه  ،23در دو سااط توااایفی و اسااتنماطی مورد تجزیه و تحلیل یرارنرفتر

برای تواایف دادهها از عداوو و شااخ های رمار تواایفی مول میان ین ،انحراف اساتاندارد و برای اساتنماا دادهها ،از رزمون
تحلیل کوواریانس 2اساتفاده شادر بعد از ات اد علساات رموزشای بر روی نروههای رزمای ،و اعرای پس رزمون ،علساات درمانی
به طور فشارده در عهت ر ایت اااوو اختیی بر روی نروه کنترو نیز اعرا نردیدر ختااه علساات مداختت نیز به این شار
بودر
محتوای علساااات ممتنی بر روش طرحواره درمانی هیجان محور طمخ پروتشل تهیه شاااده توساااح نی رماو و ه شاران
(

) در یالر ی

برنامه نروهی  12علسااه  120دییلهای به طور هفت ی در عدوو ش ا اره  1نشااان داده

شده استر

.
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عدوو  :1ختاه برنامه طرحواره درمانی هیجان محور
محتوای جلسه

جلسه

اوو

معرفی ا ضای نروه با یشدی ر و درماننر ،پاسخ به سرالت احت الی ا ضاء نروه ،تشری هدف و ضرورت علسات
ون ی انطماق مدوهای نمری با تجربههای

دود

رموزش مراععهکنندنان در زمینۀ ماهیت روابح زناشااویی ،بررساای
شخصی در زمینۀ رضایت

سود

شر ممانی مدو مفهومی طرحواره درمانی هیجان محور از سوی درماننر

هارد

رموزش شیوة مواعهه با مویعیتهای زناشویی و سایر مویعیت ها

پنجا

اساتفاده از پرساشانامه برای مشاخ شادن طرحواره هر فرد و رموزش کارکرد یوا د زندنی و نل ،رنها در کیفیت
زندنی و رضایت زناشویی ،ت رینهای داخل علسه

ششا

نوشاتن ساناریوی زندنی بر اسااس مدو طرحوارهای و نشاان دادن طرحوارههای ناساازنار در ساناریوهای نوشاته شاده
برای از بین بردن رنها

هفتا

رموزش و ت رین راهمردهای شناختی طرحواره درمانی با تدکید بر نل ،هیجانهای اولیه

هشتا

رموزش ت رین راهمردهای شناختی طرحواره درمانی با تدکید بر نل ،هیجانها در روابح زناشویی

نها

رموزش و ت رین شرکتکنندنان با راهمردهای هیجانی (بخ ،اوو)

دها

رموزش و ت رین شرکتکنندنان با راهمردهای هیجانی (بخ ،دود)

یازدها

رموزش و ت رین نل ،هیجانها و یوا د زندنی در ال وهای رفتاری ،رموزش و ت رین راهمردهای ال وشاشنی رفتاری
با تدکید بر تعدیل یوا د زندنی و هیجان ها

دوازدها بررسی دستاوردهای شرکتکنندنان در طوو دوره

)

ه چنین محتوای علساااات ممتنی بر روش درمان کوتاهمدت راهحلمحور (
سا تی در هفته در عدوو ش اره  2و به این شر زیر ارائه شدر

 ،در  6علساااه دو

عدوو  :2ختاه برنامه درمان کوتاهمدت راهحلمحور
جلسه

محتوی جلسه

اوو

معرفی ا ضااء به یشدی ر و بیان برخی یوانین نروه ،تعریف مشاشل از دیدناه مراععان ،د وت از مراععان که مشاشل
را در ی کل ه ب ویند و رن کل ه را به ی ع له تمدیل کنندر تمدیل مشااشل به اهداف یابل دسااترساای و بح و
منارره درباره مششل در ادامه علسه

دود

خودشان ،بررسی راهحلهای برطرفکننده ششایات
بررسی تشالیف ،تعیین هدف برای هر ی از افراد نروه به ک
و رسیدن به اهداف ،و درنهایت فرمووبندی حللههای راهحل مششتت

سود

ختااه ای از علساه یمل و بررسای مشاشتت تا لحمه حاضار ،بح و نفت و درباره رینده ،اساتفاده از فن اساتوناها و
سارالت معجزهای در ادامه علساه و درنهایت تدکید بر پیدا کردن ی داساتان مومت در زندنی مراععان و مرتمح با
مششل رنها

هارد

ختااهای از علساه یمل و بررسای تشالیف  ،توضای فنون شااه کلید و سارالت ملیاسای ،از افراد نروه خواساته شاد تا
این تشنی ها را درباره مششتتشان بشار بمرندر

پنجا
ششا

بررسی تشالیف ،توضی فنون تشالیف وان ودی ،سرالت راهحلمحور ،برهان خلف و شرابندی متنایض
مرور کل برنامه درمانی ،پاسخ به سرالت ا ضای نروه و بح در خصو
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ابزارسنجش

پرسشنشنامه تعارض زناششوی (

) :پرساشانامه تعارض زناشاویی 1توساح (

)

طراحی شادر در پکوه ،حاضار ،از

این پرسشنامه برای غربال ری زنان دارای تعارض زناشویی استفاده شدر این پرسشنامه شامل  42ماده میباشد که هفت حیطه تعارض
زوعین شاامل کاه ،ه شاری ،کاه ،رابطه عنسای ،افزای ،واکن ،هیجانی ،افزای ،رابطه با ایواد خود ،کاه ،رابطه با ایواد ه سار،
عدا کردن امور مالی از ه دی ر ،افزای ،علر ح ایت فرزند و کل تعارضاات زناشاویی را در ملیاس  5درعهای لیشرت بررسای میکند
و دامنه ن رات پرسشنامه بین  42تا  210میباشدر ن ره پایین حاکی از تعارض طمیعی و ن ره بالتر نشانه شدت تعارض استر پایایی2
 0/80 ،نزارش شاده اساتر پرساشانامه تعارضاات
این ابزار توساح ساازندنان برابر  0/89و در پکوه) ( ،
زناشاویی از روایی محتوایی 3خوبی برخورداراسات و متخصاصاین در زمینه تعارض زناشاویی اع ان ن ودند که پرساشانامه تعارضاات
زناشااویی از یدرت ت یز بالیی در ت ایز زوعین دارای تعارض زناشااویی و زوعین ادی برخوردار اسااتر ه چنین ،ه مساات ی این
سشانامه با پرساشانامه شااخ رضاایت زناشاویی 0/71 4نزارش شاده اسات که این میزان بیان ر روایی ساازه یابل یموو این پرساشانامه
پر ا
)ر برای تعیین روایی این رزمون تعدادی متخصا حانواده درمانی نمرخواهی شااد و بنا به ا تلاد رنان
میباشااد (
5
)ر در پکوه ،حاضار برای بررسای ه ساانی درونی پرساشانامه از
رزمون د ارای روایی محتوایی مناسار بود (
رلفای کرونماخ 6اساتفاده شاده اسات که ضاریر رلفای کرونماخ  0/84بهدساترمده اساتر با توعه به متک ورود این پکوه ،که داشاتن
تعارض زناشویی بود ،از این پرسشنامه استفاده شده استر
پرسشنشنامه بیزیسشت روا ششناتت (

) :پرساشانامه بهزیساتی روانشاناختی 7توساح (

)

سااخته شاد و در سااو

 2002مورد تجدیدنمر یرار نرفتر این پرسااشاانامه مشاات ل بر  18سااراو اساات که در ی ملیاس لیشرتی  6درعهای ،ن ره نذاری
میشاود و شا ،امل اساتلتو ،8تسالح بر محیح ،9رشاد شاخصای ،10ارتماا مومت با دی ران ،11هدف ندی در زندنی 12و پذیرش
خود 13را اندازه نیری میکندر از ع ع ن رات این  6امل ،ن ره کلی پرساشانامه بهزیساتی روانشاناختی به دسات میریدر لذا طیف
ه مساات ی ملیاس بهزیسااتی روانشااناختی با ملیاس
)ر ( )
ن رات از  18تا  108میباشااد (
رضااایت از زندنی ،پرساا،نامه شااادکامی رکساافورد و پرساا،نامه زتنفس روزنمرگ بهترتیر  0/58 ،0/47و  0/46بهدساات رمد
() >0/001ر ضاریر ه ساانی درونی این پرساشانامه را با اساتفاده از رلفای کرونماخ  0/91نزارش کردندر در ایران رآزاده و ه شاران
) ،پایایی فرد کوتاه ملیاس بهزیستی روانشناختی ریف در زوعین با استفاده از رلفای کرونماخ  0/82نزارش
(
کردندر در پکوه ،حاضار برای بررسای ه ساانی درونی پرساشانامه از رلفای کرونماخ اساتفاده شاده اسات که ضاریر رلفای کرونماخ 0/81
بهدسترمده استر
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پرسشنشنامه انعفا پذیریکننش (

) :پرساشانامه انعطافپذیریکنشای 1توساح (

)

ساااخته شااده اساات و ویکنیهای روانساانجی رن در شاا ،نروه؛ ع عیت ومی ،مراععهکنندنان به بخ ،مرایمتهای اولیه،
بی اران سارپایی روانپزشاشی ،بی اران با مشاشل اختتو اضاطراآ فرانیر ،2و دو نروه از بی اران اساترس پس از ساانحه ،3بررسای
شااده اسااتر سااازندنان این پرسااشاانامه بر این لیدهاند که این پرسااشاانامه بخوبی یادر به تفشی افراد انعطافپذیر از
غیرانعطافپذیر در نروههای بالینی و غیر بالینی بوده ،و میتواند در مویعیتهای پکوهشاای و بالینی مورد اسااتفاده یرار نیردر
این پرساشانامه  25نویه دارد که در ی ملیاس لیشرت بین اافر (کامت نادرسات) و پنج (ه یشاه درسات) ،ن رهنذاری میشاودر
 ،به دو روش رلفای کرونماخ و تنصایف 4محاسامه شادر ضاریر
)
پایایی پرساشانامه انعطافپذیریکنشای توساح (
پایایی به روش رلفای کرونماخ برابر با  0/83و با روش تنصایف ضاریر پایایی برابر با /77ر بهدساترمدر در روش تنصایف ضاریر
ه مسات ی بین دو نی ه برابر با  0/63و رلفای نی ه اوو و نی ه دود بهترتیر برابر با  0/66و  0/78محاسامه نردیدر ضاریر روایی
 ،برابر با  0/64که در سط  >0/001به دست رمدر در پکوه ،حاضر برای بررسی ه سانی درونی
)
توسح (
پرسشنامه از رلفای کرونماخ استفاده شده است که ضریر رلفای کرونماخ  0/79بهدسترمده استر

یافتهها
دادهها با اساتفاده از رزمون رماری تحلیل کوواریانس ندمتریره 5و با ر ایت پی،فرضهای تحلیل کواریانس و نردافزار
مورد تحلیل یرار نرفتر میان ین و انحراف اساتاندارد دادههای حااال از اعرای پی،رزمون و پسرزمون بهزیساتی روانشناختی و
انعطافپذیریکنشی در عدوو  3نشان داده شده است
ه انطور که عدوو  4نشااان میدهد میان ین برای متریرهای بهزیسااتی روانشااناختی در نروههای طرحواره درمانی ،درمان
راهحاالماحاور و کاناتارو در پایا،رزماون بااهتارتایاار  51/24 ،49/12و  48/22و در پاسرزماون  70/21 ،66/13و  50/45و
انعطاافپاذیریکنشااای در نروههاای طرحواره درماانی ،درماان راهحال محور و کنترو در پی،رزمون باهترتیار  76/26 ،74/42و
 ،74/19و در پسرزمون  91/20 ،89/12و  79/16بودر
عدوو  :3میان ین و انحراف استاندارد متریرهای وابسته در نروههای رزمایشی و کنترو در پی،رزمون و پسرزمون
پیشآزمون
متغیر وابسته

بهزیستی روانشناختی

انعطافپذیریکنشی

پسآزمون

سنجش

طرحواره درمانی هیجانمحور

49/12

6/48

66/13

7/32

درمان کوتاهمدت راهحلمحور

51/24

5/71

70/21

6/88

کنترل
طرحواره درمانی هیجانمحور
درمان کوتاهمدت راهحلمحور
کنترل

48/22
74/42
76/26
74/19

6/15
7/21
6/32
6/90

50/45
89/12
91/20
79/16

5/35
8/30
7/33
7/16
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یمل از تحلیل دادههای مربوا به فرضاایهها ،برای اط ینان از اینکه دادههای این پکوه ،مفروضااههای تحلیل کوواریانس را
بررورد میکنناد ،باه بررسااای مفروضاااههاای رن پرداختاه شااادر بادین منمور نرمااوبودن دادههاا ،باه واسا اطاه ادد معنیدار بودن
کول ونروف -اسا یرنوف 1نشاان داد که هر دو متریر بهزیساتی روان شاناختی ( =2/07؛  ) =0/22و انعطافپذیریکنشای ( =1/55؛
 ،) =0/10از توزیع بهنجار بودن تمعیت میکنند ( =1/254؛ ) =0/398ر ه چنین ،برای بررساای مفروضااه ه نی واریانسها (عهت
یشساان بودن واریانسهای دو نروه رزمایشای و نروه و کنترو) از رزمون لوین 2اساتفاده شاد که ملدار رن برای بهزیساتی روان شاناختی
(0/69

و  ) 0/31و برای انعطافپذیریکنشی (0/53

و  ) 0/17به دست رمد که نشان داد مفروضه ه نی واریانسها بریرار

و اساتفاده از تحلیل کوواریانس مجاز استر ه چنین ،به منمور بررسی مفروضه ه نی شیر خح رنرسیون از رزمون تحلیل واریانس
استفاده شد که معنیدار نمودن این تعامل برای هر دو متریر ،نشان دهنده ر ایت مفروضه ه نی شیر خح رنرسیون استر بنابراین
فرض ه نی شایر خح رنرسایون برای متریرهای پکوه ،نیز بریرار اسات و میتوان از رزمون تحلیل کوواریانس اساتفاده کردر نتایج
حاال از تحلیل کوواریانس در عدوو  4رمده استر
ه انطور که در عدوو  4مشااهده مینردد ،نسامت تحلیل کواریانس ت

متریری برای متریرهای وابساته نشاان میدهند

که در متریر بهزیساتی روانشاناختی و انعطافپذیریکنشای بین نروههای «طرحواره درمانی هیجانمحور »« ،درمان کوتاهمدت
راهحالمحور» و کنترو تفااوت معنیدار دیاده میشاااودر بناابراین حادایال یشی از ساااطو درماان بر هر دو متریر وابساااتاه تاد یر
معنیداری داردر عهات پی بردن باه اینکاه کاداد درماان مر ر بوده و ریاا بین درماانهاای مختلف تفااوت معنیدار وعود داشاااتاه
اساات ،از نتایج رزمون تعلیمی بنفرونی 3اسااتفاده شاادر ضااریر اتا 4نشااان میدهد که طرحواره درمانی هیجانمحور و درمان
کوتاهمدت راهحل محور میتواند تا  69درااد افزای ،بهزیساتی روانشاناختی و  61درااد از انعطافپذیریکنشای در زنان دارای
تعارض زناشویی مراععهکننده به مراکز روانشناختی را تمیین کندر
جدول  :4نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری در متن مانکووا روی نمرههای پسآزمون متغیر بهزیستی روانشناختی و انعطافپذیریکنشی
منابع تغییر شاخص
متغییر وابسته

مجموع

درجه

میانگین

سطح

مجذورات

آزادی

مجذورات

معناداری

اندازه اثر

توان آزمان

بهزیستی روانشناختی

777/84

2

388/92

26/02

0/0001

0/69

0/99

انعطافپذیریکنشی

287/45

2

143/72

19/42

0/0001

0/61

0/98

در عدوو شا اره  5نتایج رزمون تعلیمی بنفرونی برای ملایساه میان ینهای اا ی یت زناشاویی نروههای «طرحواره درمانی
هیجان محور »« ،درمان کوتاهمدت راهحلمحور» و کنترو در مرحله پس رزمون ارائه شده استر
ه انطور که یافتهها در عدوو شا اره  5نشاان میدهد طرحواره درمانی هیجان محور بر بهزیساتی روان شاناختی مر ر بوده اساتر
ها نین ،تفاوت بین میان ین نروه درمان کوتاهمدت راهحلمحور و نروه کنترو در بهزیسااتی روانشااناختی نیز نشااان میدهد که
درماان کوتااهمادت راهحال محور بر بهزیساااتی روان شااانااختی مر ر بوده اسااااتر ه چنین طرحواره درماانی هیجاانمحور بر
انعطاافپاذیریکنشااای مر ر بوده اسااااتر و نیز ،تفااوت بین میاان ین نروه درماان کوتااهمادت راهحالمحور و نروه کنترو در
انعطافپذیریکنشای نیز نشاان میدهد که درمان کوتاهمدت راهحلمحور بر انعطافپذیریکنشای مر ر بوده اساتر به توه ،تفاوت بین
میاان ین نروه طرحواره درماانی هیجاان محور و نروه درماان کوتااهمادت راهحالمحور در هر دو متریر بهزیساااتی روانشا انااختی و
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انعطافپذیریکنشای ،نشاان میدهد که بین ا ر بخشای طرحواره درمانی هیجانمحور و درمان کوتاهمدت راهحل محور در هیچ ی

از

متریرهای وابسته تفاوت معنیداری وعود نداردر
جدول  :5نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسه تفاوت میانگینهای صمیمیت زناشویی گروههای «طرحواره درمانی هیجانمحور »« ،درمان کوتاهمدت
راهحلمحور» و کنترل در مرحله پسآزمون

متغیر

گروههای مورد مقایسه

بهزیستی روان
شناختی

طرحواره درمانی هیجان محور -کنترل
درمان کوتاهمدت راهحلمحور -کنترل

تفاوت
میانگینها
21/16
19/60

2/76
2/64

طرحواره درمانی هیجان محور-درمان کوتاهمدت راهحلمحور

2/08

2/59

0/54

طرحواره درمانی هیجان محور -کنترل

10/13

1/24

0/001

درمان کوتاهمدت راهحلمحور -کنترل

11/58

1/36

0/001

طرحواره درمانی هیجان محور-درمان کوتاهمدت راهحلمحور

0/97

1/43

0/42

انعطافپذیریکنشی

خطای معیار

سطح
معنیداری
0/001
0/001

بحث
هدف از انجاد پکوه ،حاضر ،ملایسه ا ربخشی طرحواره درمانی هیجان محور و درمان کوتاهمدت راهحل محور بر بهزیستی
روانشاناختی و انعطافپذیریکنشای در زنان دارای تعارض زناشاویی مراععهکننده به مراکز روانشاناختی بودر اولین یافته نشاان
داد ،طرحواره درمانی هیجان محور بر افزای ،بهزیساتی روان شاناختی در زنان دارای تعارض زناشاویی مر ر اساتر این یافته با
 ،ه اهنگ و ه ساو اساتر در تمیین
)
و(
)
نتایج (
این یافته میتوان نین ارهار داشات که ،در طرحواره درمانی راههای ملابله با مشاشل مساتلی ا بررسای میشاوند و مع ول با
یافتن راهحلهای مناسر برای مششتت ،رضایت روانشناختی حاال میشودر ایاان رویشرد با به ال ،کشیدن طرحواره های
ناسازنار و پاسخهای ناکاررمد در عای زینی رن با افشار و پاسخهای مناسر و سالاتر مر ر بوده استر طرحواره درمانی بااا بهمود
برخی مرلفه های اساااساای و مخرآ اااااون واطف و افشار منفی به نمر میرسااد بتواند بهطورکلی با بهمود بهزیسااتی
روانشاااناختی و در نتیجه ساااتمت روانی در افراد شاااودر از ساااوی دی ر ،طرحواره درمانی هیجان محور با پرداختن به نل،
مرلّفههای هیجانی در درمان توانساته رویشردهای کتسای رفتاری -شناختی 1را از توعه ارف به مرلّفههای شناختی و رفتاری
)ر
نجات دهد (
این پکوه ،بر حسر ن ونهای که وارد پکوه ،شده شناسایی وامل زیربنایی رفتار و شخصیت زنان و رناه کردن رنها از
تد یرنذاری این طرحوارههای ناسازنار بر روابح بینفردی زوعین ،رنها را هشیار کرده که در برخوردهای بین فردی نل ،این
طرحوارهها را با دیت بیشتری در نمر ب یرند و از طرف دی ر مجهز کردن رنها نسمت به انتخاآ شیوة احی پاسخ بین فردی
از بروز مششتت زوعین علونیری کرده و افراد را نسمت به راهشارهای احی تجهیز کنندر به نمر میرسد در پکوه ،حاضر
ایان رویشرد با به ال ،کشیدن طرحوارههای ناسازنار و پاسخهای ناکاررمد در عای زینی رن با افشار و پاسخهای مناسر و
سالاتر مر ر بوده استر طرحواره درماانی باا بهماود برخای مرلفههای اساسای و مخارآ اون واطاف و افشاار منفی به نمر
میرسد بتواند بهطورکلی با بهمود بهزیستی روانشناختی در افراد شده استر
یافته دی ر نشان داد ،درمان کوتاهمدت راهحل محور بر افزای ،بهزیستی روانشناختی در زنان دارای تعارض زناشویی مر ر استر
این یافته با نتایج (

؛(

)

)

و(

)

ه اهنگ و ه سو استر در تمیین این یافته میتوان نین بیان ن ود که ،هدف رویشرد راهحلمحور مانند هدف ه ه مداختت درمانی
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به مراعع برای ایجاد راهحلهایی است که کیفیت مومتتری از زندنی را تولید میکنندر مدو درمانی راهحلمحور به مراععان

ک

به نوان متخصصان شایسته و توانایی که یادر به حل مسائل خود هستند و به درمان به نوان فرایندی که مراعع و درمان ر به وسیله
رن وایعیات مطلوآ را بازسازی میکنند ،مین ردر در طوو فرایند درمان برای درمان ر مها است که روابح مشارکتی را با اات زبان،
لاید و لشردهای مراعع پایهنذاری کند و از زبان و سوالت ترییر محور استفاده کند (عاوید و ه شاران ،)2019 ،نمریه ترییر در
درمان راهحلمحور بر این باور است که انر مشارکتکننده بتواند استوناهایی را برای مششل شناسایی و تلویت کند میتواند ترییر
یلی را ایجاد کند را که استوناها تمدیل به یانون خواهد شد و با توعه به اینکه ن ونه وارد شده در پکوه ،حاضر به دلیل تعارضات
زناشویی نیاز به راهحل برای حل مششتت خود دارند از این طریخ بهزیستی روانشناختیشان بهمود پیدا کرده استر
دی ر یافته پکوه ،نشان داد که طرحواره درمانی هیجان محور بر افزای ،انعطافپذیریکنشی در زنان دارای تعارض زناشویی
مر ر استر این یافته با نتایج (
استر از نمر (

)

؛(

)

ه اهنگ و ه سو

)

 ،افرادی که باورهای ناسازنار اولیه دارند ،راهمردهای کنار رمدن ناسازنارانه نشان میدهند که

م شن است طرحوارههای شان را دائ ی سازدر این یافته بیان میکند که انعطافپذیری شناختی در اورت وعود هری

از

طرحوارههای ناسازنار اولیه کاه ،مییابد از رنجا که انعطافپذیریکنشی مدلی برای ستمت روان و طرحوارههای اولیه شناختی
ناسازنار مدلی برای دد ستمت روان تعیین میشود میتوان نفت که نتایج حاال از این پکوه ،ممنی بر تد یر طر واره
درمانی هیجان محور بر انعطافپذیریکنشی با تعاریف و مطالعات پیشین ه خوانی داردر در تمیین این یافته میتوان نین
ارهار داشت که ،داشتن انعطافپذیری نیازمند شناخت از خود است و این زمانی میسر میباشد که فرد از فرایندهای عهنی خود
رناهی داشته باشد هن امی که طرحوارههای ناسازنار بران یخته میشوند افراد سطو بالیی از هیجانات نمیر خشا شدید
اضطراآ افسردنی و احساس نناه را تجربه میکنند که این امر موعر کاه ،انعطافپذیری و افزای ،تن ،در روابح فردی
میشود طرحواره درمانی با کنترو طرحوارههای ناسازنار افراد موعر بهمود توان و پذیرش در فرد میشود و این امر موعر
افزای ،انعطافپذیریکنشی میشودر
ه چنین نتایج نشان داد ،درمان کوتاهمدت راهحلمحور سمر بهمود انعطافپذیریکنشی در زنان دارای تعارض زناشویی
شدر این یافته با نتایج پکوه،های (

)

یافته میتوان نفت ،رویشرد راهحلمحور به مراععان ک
شناسایی کند و به مراعع ی
ممتنی بر ی

؛(

ه اهنگ و ه سو استر در تمیین این

)

میکند تا به درستی خطرات و موانع و بحرانهای زندنی خود را

بین ،بسیار مناسر از توان ندیها و منابع ح ایتی ارائه میدهدر درمان و مداخله راهحلمدار

فعالیت مشترک بین درمان ر و مراععان برای یافتن و ت رکز و راهحلهای مواعهه با مششتت و بحرانها است و

نه ت رکز بر خود این بحرانهار این رویشرد به نوان رویشردی است که بر موفلیتها و توان ندیهای مراععهکننده تدکید میکند
و مراععان را به نوان کارشناسان زندنی خود در نمر مینیرند و معتلدند که اکور مششتت و بحرانها راهحلهایی دارند که
یابلیت شناسایی و کشف رنها وعود داردر در وایع رویشرد راهحلمحور به مراععین ک

میکند تا برای تص یانیریهای

مناسر با دسترسی به دان ،و مهارتهای لزد توان ندیهای لزد را این درمان بسیاری از راهحلها از طریخ هدایت مراععهکننده
برای امیدواری و خوشمینی دربرابر ناامیدیها به دست میرید و در این ارتماا ندین تشنی
(تشنی

در علسات به کار برده میشود

سراو معجزه )1و این ترییر از ناامیدی به خوشبینی بدین اورت اتفاق میافتد که با استفاده از ی

و عستجوی استونائاتی که مراععهکننده یا نتوانسته به اورت موفخ

ل کند فرد را به س ت عهتنیری خوشمینانه هدایت

میکنند در فرریند درمان از مراععهکننده د وت میشود تا ترییرات کو

در حل مسیله را شناسایی ن اید و به مارتی از رنجا

که مراععهکننده کارشناس زندنی خود است راهحل متناسر خود را مییابد و رن را با مویعیت خا
رنجایی که یشی از ابعاد انعطافپذیری به وامل محافمتی اختصا
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خود سازنار میکندر از

دارد و واملی ه چون تواناییهای حل مسیله ،احساس
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خودکاررمدی ،1تطابخپذیری 2عهتنیری ممتنی بر هدف امید و خوشبینی به نوان اعزای رن میباشند و به ششل محافمی
در برابر استرسها و بحرانها
ویکنیهای

ل میکنند ،لذا با توعه به فلسفه حاکا بر این مداخله به نمر میرسد که مداخله راهحلمدار با

لیاتی خود توانسته در افزای ،این مرلفهها و بهطورکلی انعطافپذیریکنشی مراععان مر ر باشدر

دی ر یافته پکوه ،نشان داد ،بین ا ر بخشی طرحواره درمانی هیجان محور و درمان کوتاهمدت راهحل محور بر بهزیستی
روانشناختی و انعطافپذیریکنشی تفاوت معنیداری وعود نداردر بهطورکلی ،شرکت در علسات درمانی برای زنان دارای تعارضات
زناشویی که از خت نین مداختتی در زندنی زناشوییشان وعود دارد ا ربخ ،است و به رنها ک

میکند با ه شاری درماننر

برای مششتتشان راهحلهای مختلف پیدا کنند و این ه شاری دریافتن راهحلها و حل مششتت زناشویی ،سمر بهمود بهزیستی و
انعطافپذیری رنها شد و ون هر دو درمان اندازه ا ر زیادی داشتند تفاوتی بین ا ربخشی رنها مشهود نمودر
با توعه به این که مداختت بر روی کسانی که برای حل تعارضات به مراکز درمان مراععه کرده بودند و داوطلر بودند،
بنابراین میبایست امل ان یزش را نیز در پیشرفت افراد در نمر نرفت و در تع یا رن به سایر زنان ،لزد است احتیاا شودردر
این راستا میتوان پیشنهاد کرد که در مراکز مشاوره و زوج درمانی ،طرحواره درمانی هیجان محور و نروه درمان کوتاهمدت
راهحل محور در زنان دارای تعارض زناشویی اعرا نرددر ه چنین ،انجاد پکوه،های مشابه در دی ر فرهنگها و عوامع میتواند،
تع یا نتایج این پکوه ،را امشانپذیر سازدر نمود مرحله پی یری به دلیل شروع ه هنیری بی اری کرونا نیز ماندناری نتایج را
با تردید مواعه میسازد لذا پیشنهاد مینردد در پکوه،های رتی مرحله پی یری نیز در طر پکوهشی لحاظ نرددر به توه،
پیشنهاد میشود این پکوه ،بر روی زوعین به تفشی

عنس نیز انجاد شودر

سپاسگزاری
پکوهش ران بر خود لزد میدانند که از شرکتکنندنان برای مشارکت در پکوه ،تششر و یدردانی کنندر
تعارض منافع
این ملاله برنرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی
تعارض منافعی وعود نداردر
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