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چكيده
پژوهش حاضر با هدف اثربخشي تركيب دو روش درماني راه حل مدار و روایتي بر سرزندگي و كنترل
عواطف در زنان متقاضي طالق انجام شده است .مطالعه حاضر یک مطالعه نيمهتجربي با پيشآزمون -
پسآزمون با گروه كنترل نابرابراست .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل كليه زنان متقاضي طالق
مراجعهكننده به كلينيکهای مشاوره شهر نيشابور است كه در بهار  31به این مراكز مراجعه نمودند .نمونه
پژوهش شامل  42زن متقاضي طالق است كه به روش نمونهگيری هدفمند و در دسترس انتخاب شدند.
برای جمعآوری اطالعات مورد نياز پژوهش از پرسشنامههای كنترل عواطف ویليامز و چامپلس ( )6337و
سرزندگي دسي و رایان ( )6337استفاده گردید .داده ها با استفاده از نرمافزار  SPSS- 44و با روش
آزمون تحليل كوواریانس مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت .یافتهها حاكي از آن بود كه تلفيق دو روش
درماني راه حل مدار و روایتي اثربخشي معني داری بر كنترل عواطف و سرزندگي زنان متقاضي طالق دارد
( .)p<3/31همچنين نتایج نشان داد ،تلفيق دو رویكرد درماني راه حل مدار و روایت درماني بر
زیرمقياسهای كنترل عواطف اثربخشي معناداری دارد ( .)p<3/31بنابراین ميتوان گفت ،تلفيق دو روش
درماني راه حل محور و روایت درماني ميتواند به ارتقای كنترل عواطف و سرزندگي زنان متقاضي طالق
بيانجامد.
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مقدمه
ازدواج یكي از مهمترین و پایدارترین روابط بين فردی است .نقش خانواده به عنوان
كوچکترین واحد اجتماعي یا كاركردهای مختلف آن ميتواند هم در جنبه مثبت آن
یعني ایجاد كانون آرامش و هم در جنبه منفياش یعني ایجاد آسيب اجتماعي بسيار مهم و
تأثيرگذار باشد .از جمله وجوه منفي پدید آمده از درون این نهاد اجتماعي بروز آسيبي
تحت عنوان طالق است (ترودل و گولدفورب .)4363 ،6طالق یک پدیده رواني است كه
بر فرد و خانواده اثر ميگذارد و پدیدهای چندعاملي است كه آثار مخرب آن در ابعاد
اجتماعي فوقالعاده زیاد بوده و موجب ایجاد ناهنجاریهای اجتماعي بسياری ميشود
(برناردی و مارتينز-پاستور .)4366 ،4یكي از عواملي كه ميتواند سازگاری زناشویي را
افزایش و یا منجر به ناسازگاری زناشویي و در نتيجه طالق زوجين شود ،كنترل عواطف
ميباشد .چرا كه افراط و تفریط در عواطف ،افراد را به سمت ناسازگاری ،پرخاشگری،
خشم ،نفرت و اضطراب سوق ميدهد كه به صورت كنترل نشده ،بهداشت رواني و عاطفي
افراد را به گونه ای جدی تهدید ميكند (الین لي و جزف.)4333 ،0
افخمي عقدا ،عابدیني ،لقا ثروت ،فيروزی اردكان و نيكوكاران ( ،)6034نشان دادند
كه همدلي ،كنترل عواطف و خودكنترلي با سازگاری زناشویي رابطۀ مثبت و معنيداری
دارند و گلمن4363( 2؛ ترجمه پارسا ،)6036 ،بيان مي كند بخش عمدهای از هنر برقراری
ارتباط ،و رضایتمندی زناشویي و موفق بودن در امور زناشویي ،مهارت كنترل عواطف
است .عواطف از آن جهت برای بشر سودمند مي باشد كه فعاليتهای آنان را به سوی
هدفي متوجه ميسازد و بدین ترتيب ،انسان را وادار به انجام كارهایي مي نماید كه برای بقا
وی سودمند مي باشد و از انجام كارهایي كه جهت بقا او مضر است ،آگاه ميسازد (لطف
آبادی.)6030 ،
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در انسان كنترل عواطف از طریق چهار بعد عاطفه منفي ،اضطراب ،خشم و خلق
افسرده شناخته ميشود و افراد از این طریق تعيين مي كنند چه هيجاني تجربه شود و چه
زماني و چگونه آن را ابراز كنند (رابرتون ،دافرن و بوكز .)4364 ،6به عبارتي دیگر توانایي
فرد در كنترل عواطف برای سازگاری با تجربيات استرس زای زندگي ضروری است كه
همين امر را به عنوان تالش فرد برای مهار ،افزایش تجربه و ابراز هيجانات تعریف كردهاند
(سزیگل ،بوسني و بازینسكا .)4364 ،4در واقع مدیریت و كنترل عواطف موجب مي شود
افراد واقع بين ،نيک اندیش و درست كردار شوند و فردی مفيد و كارآمد در پيشرفت
جامعه به شمار آیند (شعاری نژاد .)6034 ،در همين راستا باید گفت ،فردی كه به كنترل
عواطف دست یافته است ،به سرزندگي نيز دست خواهد یافت؛ احساس سرزندگي كه
هدف مشترك انسان هاست ،چيزی نيست جز ارزیابي افراد از خود و زندگي اشان .بنابراین
سرزندگي از چند جزء تشكيل یافته كه عبارت است از :خشنودی از زندگي ،خلق و هيجان
های مثبت و خوشایند و نبود خلق و هيجانهای منفي (كاظميان مقدم و مهرابي زاده
هنرمند .)4363 ،سرزندگي به عنوان یكي از مؤلفههای بهزیستي ذهني در بسياری از نظام
های پژوهشي مطرح است .وقتي فردی كاری را به طور خودجوش انجام مي دهد نه تنها
احساس خستگي و نااميدی به او دست نميدهد ،بلكه احساس ميكند انرژی و نيروی او
افزایش یافته است .به طوركلي حس دروني سرزندگي شاخص معنادار سالمت ذهني
است (سولبرگ ،هاپكينز ،اوماندسن و هالواری.)4364 ،0
افراد سرزنده ،نسبت به گروه همساالن خود كه كمتر سرزنده و شاد هستند ،ازدواج-
های پایدارتر و موفقتر ،دوستان بيشتر ،درآمد باالتر ،موفقيت شغلي بهتر ،فعاليت اجتماعي
بيشتر ،سالمت رواني و جسماني بهتر و حتي طول عمر بيشتری دارند (فریش4331 ،2؛
ترجمه خمسه .)6033 ،افراد سرزنده در زندگي زناشویي خود در هنگام مواجه با مسائل،
راهكارهای خالقانهتری از خود ارائه ميدهند و انرژی و شادابي آنها در مواجهه با
1. Roberton, T., Daffern, M., & Bucks, R. S.
1. Szczygieł, D., Buczny, J., & Bazińska, R.
3. Solberg, P. A., Hopkins, W.G., Ommundsen, Y., & Halvari, H.
4. Fresh, M.
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تعارضات زناشویي به آساني تقليل نخواهد یافت .در همين راستا ،ميرگين و كوردوا

6

( )4337رابطۀ ميان مهارتهای هيجاني ،صميميت و رضایت زناشویي را مورد بررسي قرار
دادند و به این یافته رسيدند كه مهارتهای هيجاني مي تواند به طور پایا در روابط ميان
همسران و رضایت زناشویي مؤثر باشد.
امروزه روان درمانگرن بر تركيب رویكردهای نظری مختلف جهت افزایش اثربخشي
بيشتر بر روی مراجعان تأكيد مي كنند .ادغام نظری ،4به ابداع مفهومي یا نظری فراتر از
تركيب كردن صرف فنون اشاره دارد .هدف این روش به وجود آوردن چارچوبي مفهومي
است كه دو یا چند رویكرد نظری را كه از همه بهتر باشد تركيب نموده و فرض مي كند
نتيجه آن از هر یک از نظریهها به تنهایي غنيتر است (نوركراس و نيومن .)6334 ،0در
همين راستا در این پژوهش از تلفيق دو رویكرد درماني راه حل مدار و روایتي استفاده شد.
چرا كه در تحقيقات خارج از ایران همچون چانگ ،كامبز ،دوالند ،فریدمن 2ميشل و
همكاران ( )4360و چانگ و نيالند )4360( 1از تركيب دو درمان راه حل مدار و روایتي
بدليل همخواني با یكدیگر استفاده كردند و آنان بر این عقيدهاند كه ميشود با گفتگوی
بين مراجعان در قالب روایات به مراجعان كمک نمود تا راه حلهای بدیعي را برای
مشكالتشان بيافرینند.
درمان كوتاهمدت راه حل محور یكي از رویكردهای درماني مؤثر جهت كمک به
افرادی است كه با استرس زناشویي مواجه هستند .اینسو كيم برگ 1و دشازر 7در مركز
خانواده درماني كوتاه مدت در ميلواكي و ویسكانسين ابداع كننده درمان كوتاهمدت راه
حل محور بودند (گانگ .)4337 ،3طبق نظر هاگن و ميشل4336( 3؛ به نقل ازكندرات،63
1. Mirgain, S .A., & Cordova, J.V.
2. Common factors approach
3. Norcross J. C, & Newman, C. F.
4. Chang, J., Combs, G., Dolan, Y., Freedman, J., Mitchell, T., & Trepper, T.
5. Chang. J., & Nylund, D. K.
6. Berg, I. K.,
7. Dishizher
8. Gong, M.
9. Hagen., Mitchell
10. Kondrat, D.
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 ،)4364این رویكرد گرایش دارد این احساس را به مراجعان بدهد كه آنها شنيده ميشوند
و اینكه آنها انسان منحصر به فردی هستند ،كسي كه توانایي دارد و به سهم خودش قابليت
رشد دارد .درمان راه حل محور یک دیدگاه غير بيماری شناختي نسبت به مراجع دارد و
به مراجعين كمک مي كند برای مشكالت كنوني خود راه حل بيابند ،در این رویكرد بر
خالف دیدگاه مشكل محور به جای تمركز بر مشكالت بر یافتن راه حل ها تأكيد
ميشود (برزونوسكي .)4364 ،6بنابراین درمان راه حل محور بر پایه راه حلسازی است نه
حل مسأله و به واسطه كشف نيروهای جاری مراجع و اميدواری به آینده هدایت مي شود
نه بحث در مورد مسائل موجود و علت های آن ها در گذشته (واند.)4363 ،4
اساساً درمان كوتاهمدت راه حل محور بر این فرض استوار است كه درك مراجعان
از مشكالتشان و راه حلهای ممكن را تغيير دهند( .دی جانگ و برگ .)4364 ،0اما با
وجود همساني مدل راه حل محور با ایجاز و علمگرایي رویكردهای راهبردی ،درمانگران
این مكتب بر تشریک مساعي (بين درمانگر و مراجع) در ساختن روایتهای راه حل محور
تأكيد ميورزند .در نتيجه درمانگران راه حل محور ميتوانند با مدد گرفتن از روایت ها
مسائل مراجعان را مطرح نموده و به كمک آنان ،راه حلهایي برای آن مسائل ارائه نماید.
در نتيجه كمک و آموزش زوجين در جهت بيان مسائلي كه منجر به نارضایتي زناشویي و
كاهش صميميت در بين زن و شوهر شده است ،فراموش كردن اشتباهات و صدمات
گذشته و تأكيد بر نقشي كه روایتهای ناكارآمد گذشته از رویدادهای زندگي دركاهش
روابط صميمي بين زوجين دارد را ميتوان از جمله فعاليتهایي دانست كه در جهت
بازسازی و افزایش صميميت در روابط زوجين كارساز است (عامری ،نورباال ،اژهای و
رسول زاده طباطبایي.)6034 ،
در واقع تحقيقات اخير نشان ميدهد داستانهایي كه زوجين درباره روابط خود
دارند ،نشان دهنده تالشهای هریک از زوجين برای ساخت دادن معنای روایتي به
1. Brzezowskl, K. M.
2. Wand, T.
3. De Jong & Berg, I. K.
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تجربيات آنها از صميميت با زوج دیگر است (فراست .)4364 ،6امروزه روانشناسان
اجتماعي روشهای روایتي (بيان داستان زندگي و جایگزینسازی داستانهایي با معنای
مثبت) را برای آزمون فرضيههای مربوط به پویایي روابط نزدیک و صميمي و محبت آميز
در روابط زوجين به منظور بهبود كاركردهای خانوادگي و ارتقاء صميميت به كار بردهاند
(اسكریت .)4363 ،4در نتيجه ميتوان گفت ،روایت درماني فرایند كمک به افراد برای
غلبه بر مشكالتشان از راه درگير شدن درگفتگوهای درماني است .این فرایند شامل
گفتن ،گوش دادن ،دوباره گفتن و دوباره شنيدن داستانهاست .این رویكرد افراد را
متخصصان اصلي زندگيشان و مشكالت را به عنوان بخشهای جداگانهای از افراد ميبيند
و اعتقاد دارد افراد دارای بسياری از مهارتها ،باورها ،ارزشها و توانایيهایي هستند كه به
آنها دركاهش اثرات مشكالت در زندگيشان كمک مي كند و راهي برای فهم تجربه
انسان فراهم ميكند (پریسيال .)4336 ،0
در نتيجه ميتوان با مدد گرفتن از این روایتها ،افراد را در درك و فهم مسائل شان
یاری داد و آنان را در حل مسائل شان با مدد گرفتن از رویكرد راه حل مدار یاری رساند.
با عنایت به مطالب عنوان شده ميتوان گفت این دو رویكرد از لحاظ كاربردی ميتوانند
در كنار یكدیگر قرار بگيرند و از تركيب آنها برای بهبود كنترل عواطف و سرزندگي
زناشویي زنان متقاضي طالق بهره گفت .در نتيجه ،پژوهش حاضر در صدد پاسخگویي به
این سؤال ميباشد كه آیا تركيب دو روش درماني راه حل مدار و روایتي بر سرزندگي و
كنترل عواطف در زنان متقاضي طالق اثر معنيداری دارد؟
روش ،جامعه و نمونه آماری .طرح این پژوهش از نظر هدف كاربردی و از منظر شيوه
گردآوری دادهها جزو مطالعات آزمایشي (نيمه تجربي) است .طرح تحقيق از نوع مطالعه
نيمهآزمایشي و از نوع پيشآزمون  -پسآزمون با گروه كنترل نابرابر است .جامعه آماری
پژوهش حاضر شامل كليه زنان ناسازگار متقاضي طالق مراجعهكننده به كلينيکهای
1. Frost, P.
2. Skerrett, K.
3. Priscilla, W.B.
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مشاوره شهر نيشابور است كه در اردیبهشت سال  31به این مراكز مراجعه نمودند .روش
نمونهگيری به صورت هدفمند و در دسترس است .بدین صورت كه پس از مراجعه به كليۀ
كلينيکهای مشاوره ،زنان متقاضي طالق كه در پرسشنامه سرزندگي و كنترل عواطف
كمترین نمره را كسب كرده بودند و هچنين تمایل به شركت در پژوهش را داشتند به
عنوان نمونه انتخاب نمودیم .درنهایت  42زن متقاضي طالق انتخاب و به صورت تصادفي
در دو گروه آزمایش ( 64نفر) و كنترل ( 64نفر) گمارده شدند .مداخالت درماني تنها بر
روی گروه آزمایش صورت گرفت .به لحاظ اخالقي گروه كنترل پس از اتمام طرح
پژوهشي مورد مداخله درماني قرار گرفت .در پژوهش حاضر جهت جمعآوری دادهها از
پرسشنامههای كنترل عواطف ویليامز و چامبلس و سرزندگي دسي و رایان استفاده شد.

ابزار پژوهش
پرسشنامه كنترل عواطف .این مقياس دارای  24ماده ( سؤال) ميباشد و  2زیرمقياس فرعي
با عناوین خشم ،افسردگي ،اضطراب و عاطفه مثبت دارد .این مقياس در سال  6337توسط
ویليامز و چامبلس ساخته شده و در سال  6037توسط جعفر انيسي به فارسي ترجمه شده
است .پرسشنامه توسط مؤلفين ویليامز ،چامبلس و آهرانز ،6در اختيار متخصصان قرار
گرفته و روایي محتوایي آن توسط آن ها تأیيد شده است .همچنين روایي افتراقي و
همگرایي آن جهت یک نمونه از دانشجویان نيز بدست آمده است .ویليامز و چامبلس و
آهرانز 6337؛ به نقل از دهش ،)6033 ،برای تعيين پایایي این ابزار از ضریب آلفای
كرونباخ و بازآزمایي استفاده كردهاند ،كه كل ضریب الفای كرونباخ 3/32و كل باز
آزمایي آن  3/73اعالم شد .نمره سؤاالت هر خردهمقياس كه در یک طيف  6تا  7نمرهای
قرار دارند با هم جمع شده و ميانگين آنها به عنوان عملكرد فرد در هر خرده مقياس
محسوب ميشود و ميانگين تمام سؤاالت به عنوان شاخص فرد در كنترل عواطف محسوب
ميشود .ضریب پایایي مقياس كنترل عواطف به وسيله دهش ( ،)6033مورد بررسي قرار
گرفت كه مقدار آلفای كرونباخ در مقياس كنترل عواطف  ،3/32در خرده مقياس خشم
1. Williams., chambless & Ahrens
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برابر  3/10و در خرده مقياس عاطفه مثبت برابر با  3/13و اضطراب  3/12برآورد شده است
كه نشان دهندۀ مناسب بودن مقياس كنترل عواطف ميباشد.

پرسشنامه سرزندگي .در این پژوهش از پرسشنامه دسي و رایان 6استفاده شد .این پرسشنامه
دارای  7سؤال سه گزینهای است كه به هرگزینه آن از  6تا  0امتياز داده ميشود .حداكثر
نمره آزمودني در این پرسشنامه برابر با  46مي باشد .نمره هر فرد عددی را مشخص مي
كند ،كه گویای ميزان درستي عبارت درباره خود او است .در مطالعه مقدماتي پژوهشگر
بر روی  23نفر با استفاده از روش آلفای كرونباخ ،ضریب پایایي  3/73برای این مقياس به
دست آمد .به گفتۀ ارفع ،قمراني و یارمحمدیان ( ،)6032روایي صوری و محتوایي آن به
تأیيد  1نفر از اساتيد گروه روانشناسي دانشگاه اصفهان رسيد .ریان و فریدریک،)6337( 4
در پژوهشي پایایي این آزمون را  3/31محاسبه نمودند ،كه نشان از پایایي مناسب این
آزمون دارد.
شيوه اجرا .بعد از مطالعه مقدماتي و آمادهسازی ابزارها و مراجعه به كلينيکهای مشاوره و
رواندرماني ،نمونهگيری به صورت هدفمند و در دسترس انجام و  42زن متقاضي طالق
كه در پرسشنامههای كنترل عواطف و سرزندگي كمترین نمره را كسب كرده بودند
انتخاب و به دو گروه آزمایش ( 64نفر) و كنترل ( 64نفر) به طور تصادفي گمارش شدند.
طي نامه ای از نمونه درخواست شد تا همكاری الزم را در خصوص پژوهش به عمل
آورده و نيز به آنان اطمينان كافي داده شد كه اطالعات حاصل از این پژوهش جنبه
محرمانه داشته و به هيچ وجه اطالعات آنها در اختيار دیگران قرار نخواهد گرفت.
مالكهای ورود آزمودنيها در طرح پژوهش عبارت بود از :عدم اعتياد به مواد مخدر،
عدمسابقهی خيانت و یا روابط فرازناشویي ،مدت زمان ازدواج آزمودنيها كمتر از  1سال
نباشند ،در زمان شركت در طرح درماني تحت هيچ درمان روانشناختي دیگری قرار
نگيرند .پس از اجرای مداخالت بر روی گروه آزمایش پرسشنامهها جمعآوری شد و
دادهها مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت .محتوای مداخله درماني به شرح زیر ميباشد:
1. Dec & Ryan
2. Ryan, R. M., Frederick, C. M.
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جدول  .1مداخله درمانی
اهداف رفتاری

جلسه

هدف کلی

جلسه

آشنایی و تعیین

درمانی ،آشنایی با مقررات جلسات و توافق بر سر زمان تشکیل ،تعداد و مدت

اول

اصول کلی گروه

جلسات درمانی ،تبیین مدل درمانی موردنظر  .تشویق اعضا براي شرح روایتهاي

آشنایی کلی با اعضاء ،معرفی درمانگر ،آشنایی اعضاء با جریان گروه و تشریح اهداف

خود.
برونسازي و

آغاز برونسازي ،بررسی روایتهاي زندگی افراد ،داستان زندگی من .آشنایی با اصول

جلسه

آشنایی با اصول

اساسی مشاوره راه حل مدار و کاربرد آن ،توصیف داستان مسلط افراد در زندگی و

دوم

اساسی مشاوره

روایت زندگی ،بررسی نفوذ مشکل بر فرد و بالعکس ،چگونگی ساخت داستانها .بیان

راه حل مدار

روشهاي راه حل مدار و دادن تکلیف خانه.
بحث گروهی راجع به نگرش نسبت به مشکل و بیان راه حل هایی افراد در این زمینه

جلسه

نگرش نسبت به

سوم

مشکل

جلسه

تسلط و حاکمیت

امیدوار ساختن شرکت کنندگان براي یافتن راه حل ها ،شناسایی و حل مقاومتهاي

چهارم

بر فرد

شرکت کنندگان حرف زدن در مورد آینده ،حرف زدن دربارة کارها ،استفاده از فن

جلسه

آشنایی اعضا با

پنجم

استثنائات مشکل

آشنایی شرکت کنندگان با راه حلهاي مفید و تکرار آن و رها کردن راه حلهاي
نامناسب -پیدا کردن یک داستان مثبت
بحث گروهی در مورد پسخوراند جلسات قبلی ،تسلط و حاکمیت بر فرد متعهد،

سؤاالت درجهبندي شده

تکنیکهاي مقابله
جلسه
ششم

با احساسات
منفی نسبت به
روابط تنش زاي
گذشته

جلسه
هفتم

جلسه
هشتم

بازنویسی روایت
زندگی از گذشته
تا حال

بررسی معایب خود ،ساخت شکنی ،نامگذاري مشکل ،ساخت شکنی (از قدرت
انداختن مشکل) ،تقویت و برجسته کردن استثنائات مشکل ،پی بردن شرکت کنندگان
به قابلیتها و توانمنديهاي خود ،ایفاي نقش و توضیح تمرین جمالت ناتمام
تکنیکهاي مقابله با احساسات منفی نسبت به روابط تنشزاي گذشته و بیان روایتی از
تصورات شخصی دربارة رویدادهاي زندگی ،تعیین عوامل مثبت و منفی مؤثر در
داستانها ،کمک به شرکت کنندگان براي شناسایی راههاي دیگر تفکر ،کمک به شرکت
کنندگان براي تحسین کردن بجاي ایرادگرفتن از یکدیگر و اجراي فن سؤال معجزه
بازسازي و بازگویی روایت زندگی ،تکیه بر نقاط قوت مراجع ،تحلیل ارتباط روایت
جدید با زندگی فرد،جریان بخشیدن به روایت جدید کمک به شرکت کنندگان براي
تصور آینده مورد عالقه و دنیاي بهتر ،بازنویسی داستان زندگی ،بررسی داستان تازه
افراد

جمع بندي

بحث گروهی دربارة تغییرات ایجاد شده در افراد به واسطه شرکت در جلسات،

جلسات و نتیجه

بررسی شواهد مربوط به تغییر در گروه ،جمع بندي جلسات و نتیجه گیري ،اجراي

گیري

پس آزمون ،تشکر و قدردانی از اعضا به خاطر شرکت در جلسه
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يافتهها
دادههای بدست آمده از نمرات این پژوهش در دو سطح توصيفي و استنباطي تحليل مي
گردد .در سطح توصيفي از شاخصهایي همچون ميانگين ،انحراف معيار ،فراواني و درصد
و در سطح استنباطي از روش تحليل كواریانس چند متغيره استفاده شد .برای توصيف داده
های مربوط به نمونه ،ابتدا به محاسبه شاخص های مركزی و پراكندگي متغيرهای پژوهش
پرداخته شدكه به شرح زیر است:
جدول  .2شاخصهاي توصیفی بین گروه هاي آزمایش ( )N=12و کنترل ( )N=12در متغیر
سرزندگی و کنترل عواطف (کنترل خشم ،کنترل خلق افسرده ،کنترل اضطراب و کنترل عاطفه مثبت)
متغير

گروه

سرزندگی

آزمایش
کنترل

کنترل خشم

آزمایش
کنترل

کنترل خلق افسرده

آزمایش
کنترل

کنترل اضطراب

آزمایش
کنترل

کنترل عاطفه مثبت

آزمایش
کنترل

نوع

ميانگين

پیش آزمون

33/76

پس آزمون

04/16

پیش آزمون

33/60

پس آزمون

30/40

پیش آزمون

32/02

پس آزمون

30/76

پیش آزمون

34/76

پس آزمون

31/00

پیش آزمون

32/76

پس آزمون

36/12

پیش آزمون

31/44

پس آزمون

31/12

پیش آزمون

00/60

پس آزمون

71/60

پیش آزمون

02/33

پس آزمون

03/20

پیش آزمون

01/20

پس آزمون

72/03

پیش آزمون

01/16

پس آزمون

02/40

ميانگين تعديل شده

04/11
33/61
36/73
32/72

انحراف معيار

7/440
0/236
0/010
0/213
3/100
0/037
0/460
0/100

انحراف معيار تعديلشده

4/144
4/144
1/401
1/401

73/82

4/367
6/383

3/464

78/44

4/448
7/304

3/464

60/42

4/782
6/443

3/334

47/43

6/837
4/326

3/334

68/23

6/448
2/300

3/234

43/24

4/240
6/760

3/234
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همانطور كه در جدول  4مشاهده ميشود ميانگين نمرات سرزندگي و كنترل عواطف
(كنترل خشم ،كنترل خلق افسرده ،كنترل اضطراب و عاطفه مثبت) اعضای گروه آزمایش،
در مرحله پس آزمون نسبت به پيش آزمون ،افزایش چشمگيری داشته است ،اما این تغيير
در گروه كنترل مشاهده نميشود.
در این تحقيق ،از آزمون آماری تحليل كواریانس چندمتغيره به دليل تناسب و
سازگاری بيشتر با فرضيههای تحقيق استفاده شد .فبل از انجام آزمون تحليل كوواریانس
سه پيشفرض (نرمال بودن توزیع نمرات ،همگني واریانسها و بررسي همساني
ماتریكسهای كوواریانس) مورد بررسي قرار گرفت كه نتایج آن در جداول زیر نشان داده
شده است:
جدول  .3نتایج بررسی نرمال بودن توزیع نمرات سرزندگی و کنترل عواطف
متغير

ابعاد متغير

سرزندگي

سرزندگي
خشم
خلق افسرده

كنترل عواطف

اضطراب
عاطفه مثبت

آزمون

مقدار z

سطح معناداری

پيشآزمون

3/301

3/732

پسآزمون

3/231

3/732

پيشآزمون

3/141

3/343

پسآزمون

3/266

3/331

پيشآزمون

3/132

3/313

پسآزمون

3/104

3/363

پيشآزمون

3/130

3/313

پسآزمون

3/030

3/333

پيشآزمون

3/113

3/777

پسآزمون

3/164

3/333

نتایج آزمون كولموگروف اسميرنوف در جدول  0نشان ميدهد كه توزیع نمرات در
تمامي مؤلفههای پژوهش نرمال ميباشد چرا كه سطح معنيداری آزمون كالموگراف
اسميرنوف برای تمامي مؤلفهها بيشتر از  3/31بدست آمده است ،بنابراین پيشفرض اول
رعایت شده است.
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جدول  .0نتایج بررسی همگنی واریانسهاي سرزندگی و کنترل عواطف
متغیر

ابعاد متغیر

لوین

درجه آزادي 1

درجه آزادي2

سطح معناداري

سرزندگی

4/271

1

22

4/710

خشم

3/061

1

22

4/472

خلق افسرده

1/730

1

22

4/210

اضطراب

0/207

1

22

4/432

عواطف مثبت

0/266

1

22

4/401

سرزندگی
کنترل عواطف

نتایج ارائه شده در جدول  2نشان ميدهد كه پیيش فیرض همگنیي وارییانسهیا نيیز در
اكثریت مؤلفهها رعایت شده است
جدول  .0آزمون باکس براي اطمینان از همگنی ماتریکس کوواریانسهاي سرزندگی و کنترل عواطف
شاخصها

F

درجه آزادي 1

درجه آزادي2

سطح معناداري

ارزشها

4/710

10

1100/636

4/077

نتایج ارائه شده در جدول  1نشان ميدهد كه آزمون باكس معنيدار نميباشد (3/311
= ،)F= 3/162 ، Pبه عبارت دیگر ماتریكس كوواریانسها همگن هستند .بنابراین آزمون
تحليل كوواریانس چندمتغيره قابل اجراست.
به منظور بررسي فرضيه اول تحقيق مبني بر بررسي اثربخشي تلفيق دو روش درماني راه
حل مدار و روایتي بر سرزندگي زنان متاقضي طالق از روش آماری تحليل كوواریانس
چند متغيره استفاده شد كه نتایج آن به شرح زیر است:
جدول شماره  .7نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره تفاوت میانگین نمره هاي سرزندگی در گروه هاي
آزمایش و کنترل
متغیر
سرزندگی

درجه

میانگین

آزادي

مجذورات

پیشآزمون

1

363/706

30/007

عضویت گروهی

1

227/660

24/101

وضعیت

Fارزش

سطح

میزان

توان

معناداري

تأثیر

آماري

4/441

4/72

1

4/441

4/04

4/11
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جدول شماره  1نتایج بدست آمده از آزمون تحليل كوواریانس در نمره سرزندگي را
نشان ميدهد .جدول فوق نشان ميدهد كه در سرزندگي زنان متاقضي طالق تفاوت ميان
گروهها ازنظر آماری معنادار است ( .)P>3/336بنابراین ميتوان وجود اختالف بين گروه-
ها (گروه آزمایش و گروه كنترل) را پذیرفت.
به منظور بررسي فرضيه دوم تحقيق مبني بر بررسي اثربخشي تلفيق دو روش درماني راه
حل مدار و روایتي بر كنترل عواطف (كنترل خشم ،كنترل خلق افسرده ،كنترل اضطراب و
عاطفه مثبت) زنان متاقضي طالق از روش آماری تحليل كوواریانس چندمتغيره استفاده شد
كه نتایج آن به شرح زیر است:
جدول  .6نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره تفاوت میانگین نمرههاي کنترل عواطف در گروههاي
آزمایش و کنترل
متغیرهاي
همپراش

متغیرهاي وابسته

درجه

میانگین

آزادي

مجذورات

Fارزش

سطح
معناداري

میزان تأثیر

کنترل خشم

1

171/412

16/100

4/441

4/00

عضویت

کنترلخلق افسرده

1

120/042

0/074

4/441

4/21

گروهی

کنترل اضطراب

1

234/403

11/147

4/441

4/01

کنترل عاطفه مثبت

1

004/211

23/247

4/441

4/03

همانطور كه در جدول  7مشاهده ميشود ،نتایج بدست آمده از آزمون تحليل
كوواریانس چندمتغيره در زیرمقياسهای كنترل عواطف زنان متاقضي طالق (كنترل خشم،
كنترل خلق افسرده ،كنترل اضطراب و كنترل عاطفه مثبت) نمرات آزمودنيها از نظر
آماری معنادار است ( .)P>3/36بنابراین فرضيه پژوهش مبني بر اینكه تلفيق دو روش
درماني راهحلمدار و روایتي بر كنترل عواطف زنان متاقضي طالق مؤثر است ،تأیيد شد.

بحث و نتيجهگيری
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسي اثربخشي تركيب دو روش درماني راه حل مدار و
روایتي بر سرزندگي و كنترل عواطف در زنان متاقضي طالق است .نتایج كلي پژوهش
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حاكي از آن بود كه تلفيق دو روش درماني راه حل مدار و روایتي بر كنترل عواطف و
سرزندگي زنان متاقضي طالق مؤثر ميباشد و بين گروه آزمایش و كنترل در مؤلفۀ كنترل
عواطف و سرزندگي تفاوت معنيداری وجود دارد به گونهای كه نمرات هر دو مؤلفه در
گروه آزمایش نسبت به گروه كنترل در مرحلۀ پسآزمون افزایش معنيداری را نشان داد.
نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهای قادری ،خدادای و عباسي ( ،)6033قادری ،آرین و
حبيبي ( ،)6032ویسي ( ،)6036حسيني ( ،)6033موسویان ( ،)6030مورگان،)4360( 6
بوهميجر ،وسترهوف و امریک ،)4333( 4چنگيزی و پناه علي ( )6031و افژولند (،)6034
بنكر ،كستل و آلن )4363( 0و خدابخش ،كياني ،نوری تيرتاشي و خستو هشجين ()6030
همسو ميباشد؛ چرا كه این پژوهشگران نيز درمان راه حل مدار و روایتي را بر صميمت
عاطفي و كنترل عواطف زوجين مؤثر دانستند.
در تبيين نتایج پژوهش حاضر ميتوان گفت ،عواطف نابهنجار از راه خلق داستان به
معنای جدید تغيير ميیابند .در درمان روایتي به افراد كمک مي شود تا به تجارب ناقص
خویش كليت ومعنای خاص ببخشند .به همين منظور ،در جلسه های درماني از اعضاء
خواسته شد تا داستانهای خود را به زباني تازه شرح دهند و برای افكار ،احساسات و
رفتاری مشكل آفرین معنایي تازه به وجود آورند ،بنابراین پرسيدن سؤال از اعضاء و بر
اساس پاسخ های آن ها ،به مطرح كردن سؤالهای بيشتری منجر شد تا شخص خود و
مشكل را یكي نبيند ،لذا از راه پرسيدن سؤالهای بيشتر ،مشكل و شخصي كه تحت تأثير
آن قرار دارد ،از یكدیگر جدا شدند و نتيجهای كه عاید اعضاء شد ،این بود كه عواطف
جدید شكل گرفت در واقع مدیریت و كنترل عواطف موجب ميشود افراد واقع بين ،نيک
اندیش و درست كردار شوند و فردی مفيد و كارآمد در پيشرفت جامعه به شمار آیند
(شعاری نژاد . )6034 ،در همين راستا باید گفت ،فردی كه به كنترل عواطف دست یافته
است ،به سرزندگي نيز دست خواهد یافت .سولبرگ و همكاران ( )4364معتقدند كه به هر
1. Morgan, J. H
2. Bohlemijer, E., Westerhof, G. J., & Emmeric, M.
3. Banker, J. E., Kaestle, C.E., Allen., K. R.
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ميزان كه افراد كمتر دچار تعارض باشند از ساز و كار سركوب رهایيیافته و احساس
سرزندگي ،خالقيت ،خودشكوفایي و انرژی در آنها بيشتر است (دویجن4366 ،؛ سولبرگ
و همكاران .)4364 ،افراد سرزنده در زندگي زناشویي خود در هنگام مواجهه با مسائل،
راهكارهای خالقانه تری از خود ارائه ميدهند و انرژی و شادابي آنها در مواجهه با
تعارضات زناشویي به آساني تقليل نخواهد یافت .در همين راستا ،ميرگين و كوردوا
( )4337رابطۀ ميان مهارتهای هيجاني ،صميميت و رضایت زناشویي را مورد بررسي قرار
دادند و به این یافته رسيدند كه مهارتهای هيجاني ميتواند به طور پایا در روابط ميان
همسران و رضایت زناشویي مؤثر باشد.
كمک و آموزش زوجين در جهت بيان هيجاناتي كه منجر به نارضایتي زناشویي و
كاهش صميميت در بين زن و شوهر شده است ،فراموش كردن اشتباهات صدمات گذشته
و تأكيد بر نقشي كه روایتهای ناكارآمد گذشته از رویدادهای زندگي دركاهش روابط
صميمي بين زوجين دارد را ميتوان از جمله فعاليتهایي دانست كه در جهت بازسازی راه
حل های كارآمد برای افزایش صميميت در روابط زوجين كارساز است (عامری و
همكاران .)6034 ،در همين راستا ،تحقيقات نشان ميدهد زماني كه روایات زندگي به عنوان
روشي در جهت درك بهتر صميميت زوجين مورد استفاده قرار ميگيرد ،پتانسيل فردی
برای رشد روابط صميمانه را در آنها افزایش ميدهد .دانستن هر زوج از داستان طرف
مقابل احتمال سرمایه گذاری بيشتر در روابط صميمانه با دیگری را افزایش ميدهد .بيان
داستان زندگي زوجين ميتواند در انتخاب راه حل های كارآمد در برخورد با مسائل
زناشویي كمک كننده باشد (اسكریت .)4363 ،در نتيجه در این پژوهش با استفاده از تلفيق
فنون روایتي و درمان راه حل مدار ،راه های جدید ،كشف و امتحان گردید .در تبيين نتایج
پژوهش در مورد اثربخش بودن مداخله درماني بركنترل عواطف زنان ميتوان گفت خشم
و اضطراب از نيرومندترین و ابتدایيترین هيجانهایي است كه در انسان شكل ميگيرد ،به
وسيله ی خانواده و مسایل دروني و بيروني تقویت مي شود .در پژوهش حاضر توانستيم
خشم و اضطراب اعضاء را در قالب بيان روایت از سوی آنان بيروني كرده و با تكنيکهای
درمان راه حل مدار همچون آشنایي شركت كنندگان با راه حلهای مفيد و تكرار آن و
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رها كردن راه حلهای نامناسب در هنگام برخورد با خشم و اضطراب ،خشم و اضطراب
اعضاء را كاهش دهيم .مداخله درماني توانست با آگاه كردن افراد نسبت به هيجان ها،
چگونگي تأثير هيجان ها بر شناخت و رفتار و تأثير آنها در تصميمگيری ،باعث شد تا
اعضاء متوجه تأثيرات ویرانگر هيجانها بر رفتار شوند و با جایگزین كردن راه حلهای
متعادلتر به جای راه حلهای نامناسب موفق به كنترل افسردگي و عاطفۀ مثبت گردند.
با توجه به این اصل كه هدف اصلي روایت درماني ،توجه دادن افراد به باورهای
ناكارآمد و تغيير آنها ،بروني كردن و از توان انداختن مشكل ،ایجاد نگاه بيروني به مشكل
از زوایای مختلف و در نتيجه خلق تفسيری دگرگون و تأليفي دوباره برای روایت داستان
زندگي است ،لذا افراد با كمک روایت درماني ميتوانند دیدگاهي تازه به واقعيات پيدا
كنند( .پروچاسكا و نوركراس4337 ،؛ ترجمۀ سيد محمدی .)6033 ،پژوهش بنكر ،كستل
و آلن ( ،)4363نشان داد كه ترغيب زوجين به نوشتن داستانهایشان ميتواند آنها را از
فرهنگ غالب بر داستانهایشان آگاه سازد و زوجين را برای انتخاب ،حفظ یا تغيير معاني
داستانهای زندگي زناشویي شان آماده كند .بنابراین پي بردن به زبان طرف مقابل
ميتواند به زوجين در انتخاب راه حل مؤثر در مواجه با مسائل زناشویي و رسيدن به تفاهم
و توافقي مناسب یاری رسان باشد .در نتيجه ميتوان گفت یكي دیگر از دالیل اثربخشي
تلفيقي این دو رویكرد بر سرزندگي و كنترل عواطف این است كه به افراد ميآموزد با
توجه به اینكه مسوؤل خلق و تعبير داستانهای زندگي اشان هستند باید مسئوليت رفتارهای
خود را بپذیرند و با مقصر ندانستن دیگران خود را از خشم و كينه ،رها و سرشار از شادی
و سرزندگي نمایند .دو رویكرد روایت درماني و راه حل مدار به افراد ميآموزند كه با به
دست آوردن شناخت از خود و درون نگری به سمت تغيير حركت كرده ،زیرا وقتي شيوه
زندگي یكنواخت باشد ،ميتواند تبدیل به یک گور شود و افراد را زیر سستي ناشي از
بيتحركي مدفون كند .تالش برای شناخت خود و حركت به سوی تغيير ميتواند باعث
افزایش ميزان سرزندگي و شادكامي در افراد شود .اما این پژوهش با محدودیتهای
خاصي نيز روبه رو بود .از جمله كم توجهي برخي از آزمودني های شركت كننده در این
پژوهش و عدم رغبت و كم انگيزه بودن آنها عاملي برای عدم همكاری مناسب آزمودنيها
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بود .كه ممكن است بر نتایج تحقيق اثرگذار بوده باشد .با توجه به نتایج این پژوهش
پيشنهاد ميشود درمانگران ،از نتایج این تحقيق برای ایجاد سازگاری زناشویي زوجين،
زندگي شاد و بدون تعارض و با كيفيت باالتر بهره برند ،همچنين پيشنهاد ميشود با توجه
به محدودیت در حجم نمونه مطالعه حاضر ،به منظور واضح شدن اثرات تلفيق دو رویكرد
روایت درماني و راه حل مدار ،در مطالعات گسترده تری با حجم نمونه باالتر به بررسي و
مقایسه درمانهای مذكور با دیگر رویكردهای رایج زوج درماني پرداخته شود.
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