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اثربخشی رویکرد رفتار درمانی دیالکتیک بر کاهش طالق عاطفی زوجین در معرض طالق
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چکیده:
مقدمه:رابطه زناشویی زیربنای روابط خانوادگی و تربیت نسلهای آینده است.طالق عاطفی یکی از مهمترین عوامل فروپاشی
روابط زوجین و آسیبپذیری خانواده است.پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی رویکرد رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش
طالق عاطفی زوجین انجام شد.
روش پژوهش :روش از نوع نیمه آزمایشی بود که با طرح پیشآزمون -پسآزمون و پیگیری با گروه کنترل اجرا شد .جامعه
آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین متقاضی طالق بودند که به دادگاه خانواده شعبه باهنر تهران در سال  1397مراجعه
کرده بودند .تعداد  24زوج ( 24نفر مرد 24،نفرزن) بهصورت نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند و تصادفی دردوگروه آزمایش
( 12زوج) و کنترل ( 12زوج) جایگزین شدند .آزمودنیهای در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری به مقیاس طالق
عاطفی گاتمن( )1994پاسخ دادند .گروه آزمایش طی  10جلسهی  90دقیقهای تحت آموزش رفتاردرمانی دیالکتیک ()DBT
قرار گرفتند .اما گروه کنترل مداخلهای دریافت نکردند .دادههای جمعآوریشده با استفاده از تحلیل واریانس آمیخته با
اندازهگیری مکرر و آزمون تعقیبی  LSDتجزیهوتحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد رفتاردرمانی دیالکتیک در کاهش طالق عاطفی زوجین در معرض طالق مؤثر است و نتایج در مرحله
پیگیری نیز پایدار بود) p <0/05( .
نتیجهگیری  :رفتاردرمانی دیالکتیک یک روش مؤثر در افزایش کیفیت روابط زناشویی است و آن را در پیشگیری از طالق و
کاهش طالق عاطفی زوجین میتوان به کاربرد.
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مقدمه:
خانواده ،1یک واحد عاطفی و شبکهای از روابط درهمتنیده است ( .)1که با ازدواج 2زن و مرد آغاز میشود .اغلب زوجین در
شروع زندگی سرمایهی مشترک خود را عشق و عالقه متقابل میدانند ( .)2اما هنگامیکه زندگی زناشوییشان آنگونه که
انتظار دارند ،پیش نمیرود دچار یاس و ناامیدی شده و به حالتی از کاهش عاطفه نسبت به هم میرسند ( .)3طوری که رابطه
عاطفی مثبت میان زوجین از بین رفته و روابط عاطفی منفی جایگزین آن میشود ( .)4که در آن هر یک از زن و شوهر به
دلیل ناامیدی دیگری را آزار میدهد تا همسران پس از یک دوره طوالنی تعارض به مرحله تنفر و سپس به وضعیت بیتفاوتی
برسند؛ که آخرین مرحله روابط احساسی بین زن و مرد است که درنهایت به طالق عاطفی 3میانجامد ( .)5کارشناسان بر این
باورند که در فرایند طالق ،پس از طالق عاطفی ،طالق قانونی صورت میگیرد .طالق ،بهعنوان یک مسئلهی اجتماعی
دربرگیرندهی انحالل قانونی ازدواج است و به لحاظ آسیبپذیری در سطوح فردی و اجتماعی حائز اهمیت است ( .)6از سوی
دیگر ممکن است این آثار و پیامدها نهتنها عوارضی را برای زنان و مردان بلکه برای فرزندان نیز پیامدهای غیرقابل جبرانی
داشته باشند ( .)7آمارها نشان میدهد در سهماهه اول سال  1397در ایران حدوداً  40هزار طالق به ثبت رسیده است یعنی
یک طالق به ازای هر چهار ازدواج اتفاق می افتدکه آمار نگرانکنندهای را از وقوع میزان طالق در کشور گزارش میکند (.)8
مطالعات بنسون )2019( 4نشان داد آمار مخاطرات طالق از سال 1960تا  2016در جهان سیر صعودی داشته و هرساله درصد
مخاطرات با توجه به تغییرات جوامع رو به افزایش است ( .)9یافتههای پژوهشی نشان دادهاند چالشهای روانی مثل طالق
عاطفی و دلزدگی زناشویی در جدایی زوجین تأثیر دارد ( .)10اما آمار رسمی طالق بهطور کامل نشاندهنده میزان ناکامی
همسران در زندگی زناشویی نیست زیرا در کنار آن آماری بزرگتر به طالقهای عاطفی اختصاص دارد .یعنی زندگیهای
خاموش و توخالیای که زن و مرد در کنار هم به سردی و بدون عشق و عالقه زندگی میکنند ( .)8از سویی دیگر چنانچه
طالق عاطفی ،به طالق رسمی منتهی نشود باعث کاهش کیفیت زندگی زوجین شده و مخاطرات مختلفی چون روابط فرا
زناشویی ،تعارضات خانوادگی ،آسیبپذیری فرزندان ،مشکالت تربیتی و بیماریهای روانی برای خانوادهها در پی دارد .بر اساس
برآوردها میزان شیوع طالق عاطفی در بین زوجین ایرانی  40/9درصد گزارششده که بیانگر شیوع باالی طالق عاطفی در
همسران ایرانی است ( .)11طالق عاطفی موجب افسردگی ،اضطراب در زوجین میشود ( )12بین طالق عاطفی با سایر
مؤلفههای اختاللهای رفتاری ،هیجانی و شناختی رابطه معنادار وجود دارد .)13( .پژوهشها نشان داده که طالق عاطفی با
دشواری در تنظیم هیجان و کنترل خود ( ،)14مهارتهای ارتباطی ( ،)15خشونت و پرخاشگری ( ،)16باورهای غیرمنطقی و
ناامیدی ( )17در زوجین رابطه معناداری دارد .این در حالی است که با افزایش طالق و نارضایتی زناشویی از یکسو و تقاضای
همسران برای پرباری و بهبود روابط زناشویی از سوی دیگر ،نیاز همسران به مداخالت و آموزشهای تخصصی در این زمینه
بیشازپیش احساس میشود ( .)18تاکنون در کشور ما مداخلههای خانواده محوراندکی بهمنظور کاهش تعارض و بهبود سالمت
در خانواده طراحی و اجراشدهاند و این مداخالت اثربخشی کوتاهمدتی داشتهاند و یا در پیگیری ،نتایج حاکی از کاهش اثربخشی
بوده است ( .)19بنابراین هنوز پژوهشها به دنبال دستیابی به بهترین مداخله برای این مسائل هستند و ضروری است که
اثربخشی درمانهای نوین نیز در مورد تعارضات زناشویی سنجیده شود.
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یکی از درمانهای جدیدی که از رویکرد چندبُعدی و تلفیقی استفاده کرده ،رفتاردرمانی دیالکتیک 1است که بامهارت افزایی از
طریق مداخله در حیطه شناخت ،هیجان و رفتار ،از اثربخشی طوالنیمدتی برخوردار است ( .)20این رویکرد یک درمان سلسله
مراتبی است که قابلیت تطبیق و کاربرد درمان با جمعیتهای گوناگون را دارد و مبتنی برافزایش توانایی سازگاری در
موقعیتهای بحرانی است )21( .رفتاردرمانی دیالکتیک ترکیبی از روشهای مربوط به درمانهای هیجانی ،شناختی و رفتاری
است که چهار مؤلفهی مداخلهای را در شیوهی درمان گروهی خود شامل ذهن آگاهی 2و تحمل پریشانی 3بهعنوان مؤلفههای
پذیرش و تنظیم هیجانی 4و کارآمدی بین فردی 5را بهعنوان مؤلفههای مبتنی بر تغییر مطرح میکند ( .)22در پژوهشهای
مختلف ،کارایی رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش تعارض زوجین ( ،)23افزایش رضایت زناشویی ( ،)24مهارت تنظیم هیجان
زوجین در آستانه طالق ( )25بهبود ارتباطهای بین فردی ( )26و کاهش خشم و پرخاشگری ( )27بررسیشده و نتایج
اثربخشی بهدست آمده است و ازآنجاکه امروزه با توجه به افزایش تعارضات زناشویی ،نیاز به مداخالت روانشناختی بهمنظور
ایجاد ثبات در ازدواج ،افزایش کیفیت زندگی زوجین و جلوگیری از بروز طالق عاطفی مشهود است لذا انجام پژوهشی آزمایشی
برای کاهش طالق عاطفی به شیوههای نوین و خالقانه ضروری به نظر میرسد .در این مطالعه به زوجین در معرض طالق
پرداخته شد که هدف عمده پژوهش حاضر پاسخگویی به این سؤال اصلی است که آیا رفتاردرمانی دیالکتیک در کاهش طالق
عاطفی زوجین در معرض طالق مؤثر است؟ و آیا این تأثیر میتواند در مرحله پیگیری نیز پایدار بماند؟
روش پژوهش:
پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی بر اساس طرح پیشآزمون -پسآزمون و پیگیری با گروه کنترل بود .گروههای آزمایش و
کنترل به روش تصادفی معادل شدند و قبل از اعمال مداخله تجربی برای گروه آزمایش ،پیشآزمون برای دو گروه اجرا شد و
پسآزمون نیز در پایان مداخله اجرا گردید .تفاوت بین پیشآزمون و پسآزمون هر گروه ازنظر معنیدار بودن آماری
موردبررسی قرار گرفت .به این صورت آموزش گروهی رفتاردرمانی دیالکتیک بهعنوان متغیر مستقل اعمال شد تا تأثیر آن بر
کاهش طالق عاطفی زوجین در معرض طالق بهعنوان متغیر وابسته تعیین گردد و پس از گذشت دو ماه آزمون پیگیری انجام
شد.
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین در معرض طالق بودند که به دادگاه خانواده شعبه باهنر تهران در سال  1397به
دلیل درخواست طالق یا اختالفات زناشویی مراجعه کرده بودند .نمونه آماری در این پژوهش به روش نمونهگیری هدفمند
انتخاب شدند بهاینترتیب که پس از هماهنگی با دادگاه خانواده ،اطالعیهای مبنی بر تشکیل جلسات درمانی و شرایط ثبتنام
برای مراجعین تهیه گردید .در این اطالعیه بهمنظور جذب و ترغیب هر چه بیشتر مراجعین برای شرکت در جلسات ،اعالمشده
بود که این خدمات بهصورت رایگان ارائه میگردد .مالکهای ورود در این پژوهش شامل مدتزمان ازدواج (حداقل  2سال از
زمان ازدواج گذشته باشد) ،داشتن حداقل تحصیالت دیپلم و تعهد به مشارکت فعال در  10جلسهی آموزشی بود و مالک
خروج نیز شامل داشتن سابقه بیماری روانپزشکی یا هرگونه بیماری جدی پزشکی بود .وجود این موارد در ابتدای مطالعه و
قبل از شروع مداخله سبب خروج از مطالعه میشد .همچنین ،بروز بحران درون روانی برای شرکتکنندگان و یا یک رخداد
تروماتیک جدی سبب خروج از مطالعه طی انجام مداخله بود.
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تعداد  40زوج ( 40نفر مرد و  40نفر زن) بهعنوان متقاضیان واجد شرایط در این مطالعه ثبتنام کردند و به مقیاس طالق
عاطفی گاتمن پاسخ دادند به لحاظ رعایت اصول اخالقی در پژوهش ،پاسخ به پرسشنامهها محرمانه بود و درجایی بایگانی یا
ثبت نگردید .سپس از بین زوجینی که میزان طالق عاطفی باالیی داشتند تعداد  24زوج به روش تصادفی انتخاب شدند درباره
انتخاب حجم نمونه الزم است به این نکته اشاره شود که باید درروش آزمایشی هر زیرگروه حداقل  15نفر باشد تا اینکه نمونه
انتخابشده نماینده واقعی جامعه تلقی گردد و پژوهش از اعتبار بیرونی قابل قبولی برخوردار باشد ( )28تعداد نمونه  48نفر
( 24زوج) یعنی  24نفر برای هر گروه در نظر گرفته شد سپس این  24زوج پس از اخذ رضایت آگاهانه و اطمینان خاطر از
رعایت اصول اخالقی به روش تصادفی در دو گروه آزمایشی ( 12زوج) و کنترل ( 12زوج) جایگزین شدند و افراد گروه آزمایش
در  10جلسهی آموزشی  90دقیقهای (هفتهای یک جلسه) شرکت کردند و گروه کنترل هیچگونه مداخلهای را دریافت نکردند
و در ضمن متعهد شدند که در هیچ دوره روانشناختی و آموزشی تا زمان پایان پژوهش حضور نیابند .بعد از جلسات مداخلهای
مقیاس طالق عاطفی گاتمن برای دو گروه کنترل و آزمایش اجرا شد و سپس بعد از گذشت دو ماه نیز آزمون پیگیری انجام
شد .الزم به یادآوری است جهت تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش از نرمافزار  SPSS.v22استفاده شد .در این مطالعه از
ابزارهای زیر استفاده شد:
پرسشنامه طالق عاطفی گاتمن:1
مقیاس طالق عاطفی توسط گاتمن ( )1994تدوینشده است .برای نخستین بار در ایران توسط جزایری ( )1387ترجمه شد
( )29و مورداستفاده قرار گرفت .این ابزار دارای  24گویه است که بهصورت بلی ( )1و خیر ( )0نمرهگذاری میشود .هر چه
نمرهی افراد باالتر باشد نشانهی میزان بیشتر طالق عاطفی در رابطهی زناشویی است .نقطهی برش این پرسشنامه عدد  8است.
که اگر نمره فردی باالتر از آن باشد در معرض خطر طالق عاطفی قرار دارد .در پژوهش مامی و عسگری ( )1393آلفای کرنباخ
برای تعیین ضریب پایایی پرسشنامه  0/83گزارششده است ( )30و روایی سازه ابزار با تحلیل عاملی به روش چرخشی
واریماکس و آزمون اسکری تأیید شد .بار عاملی همه سؤاالت در دامنه  0/49تا  0/80قرار داشت که مقبول است ( .)31طرح
جلسات آموزشی رفتاردرمانی دیالکتیک برگرفته از پروتکل مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیک لینهان ( )2004است که توسط
علیجان زاده و همکاران ( )2014در ایران بهکاربرده شده است(.)32
جدول  :1خالصه جلسات رفتاردرمانی دیالکتیک
Table 1: Summary of dialectical behavioral therapy sessions
جلسه

مهارت

شرح جلسه

ها

آگاهی

مقدمه و آموزش ذهن

اول

آشنایی اولیه ،معرفی رفتاردرمانی دیالکتیکی ،بیان اهداف و قوانین گروه ،آموزش حاالت ذهنی
منطقی ،هیجانی و خردگر

دوم

مرور آموختههای جلسه قبل ،آموزش مهارتهای «چه چیز»  ،شامل مشاهده ،توصیف و شرکت
کردن

سوم

آموزش مهارتهای «چگونه» شامل اتخاذ موضع غیر قضاوتی ،ذهن آگاهی و کارآمد عمل کردن

-Gottman emotion divorce

1

حبیب اله زاده و همکاران
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آموزش تنظیم هیجانی

چهارم

مشاهده هیجانها (خود مشاهدهگری) ،نقش خودگوییهای مثبت در مورد هیجانها ،شناخت
موانع هیجانهای سالم ،آموزش بخشی از مهارتهای تنظیم هیجانی ،کاهش رنج هیجانی شامل
تعریف هیجان و مؤلفههای آن.

پنجم

آموزش مهارتهای الگوی شناسایی و کنترل هیجانات و چگونگی کاربرد آن با تمرینهای عملی
در فرایند اختالفات زناشویی

ششم

در این جلسه ضمن مرور مهارتهای قبلی ،به آموزش مهارتهای پذیرش بنیادین ،قضاوت و
برچسبها و سپس پذیرش هیجانها ،حتی در صورت منفی بودن و آموزش مهارتهایی برای
کاهش آسیبپذیری نسبت به هیجانهای منفی در تعامالت بین فردی زناشویی

آموزش تحمل پریشانی

هفتم

در این جلسه به آموزش بخشی از مؤلفه تحمل پریشانی ،یعنی راهبردهای بقا در بحران شامل1:
مهارتهای پرت کردن حواس و )2خود آرامسازی با حواس پنجگانه پرداخته میشود)3.
برنامهریزی برای :خواب کافی و رفع کسالت جسمانی.

هشتم

در جلسه آخر ،ضمن مرور آموزشهای قبلی ،مهارتهای بهسازی لحظات و فن سود و زیان در
هنگام مواجهشدن با ناکامی یا احساس خشم از راهبردهای بقا در بحران و تکنیک ارتقاء لحظه
جاری و تمرکز بر زمان حال ،بهصورت عملی در گروه تمرین میشود؛ همچنین آموزش چگونگی
تعمیم مهارتها به خارج از جلسه درمان مدنظر قرار میگیرد.

آموزش کارآمدی بین فردی

نهم

بحث درباره ارتباط مؤثر و غیر مؤثر ،گفتوگو درباره اثرات و تبعات ارتباطات غیر مؤثر ،آموزش
تکنیک تناسب خواستههای من با خواستهای دیگران و نسبت خواستهها و بایدها،ارائه تکلیف
مبنی بر نظارت بر روشهای برقراری ارتباط و پرورش محبت و همدلی

دهم

ادامه آموزش مهارتهای ارتباطی نظیر :شناسایی خواستهها ،تعدیل شدت خواستهها ،نه گفتن،
طرح یه درخواست ساده،ارائه تکلیف مبنی بر استفاده از روشهای آموزش دادهشده در زمان و
موقعیت مناسب

یافتهها:
پراکندگی آزمودنیها برحسب سن ،تحصیالت و مدت ازدواج بهقرار زیر است:

اثربخشی رویکرد رفتار درمانی دیالکتیک بر کاهش طالق عاطفی زوجین در معرض طالق

جدول  :2ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه
Table2: Sample demographic characteristics
متغیر

سن

گروه کنترل

 20تا 30

گروه آزمایش

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

11

45/83

12

0/50

سال
 31تا 40

8

33/33

10

41/6

سال
 41تا 50

5

20/83

2

8/33

سال
تحصیالت

دیپلم

9

37/5

13

54/1

لیسانس

13

54/1

8

33/33

2

8/33

3

12/5

باالتر

از

لیسانس
مدت

 2تا 5

ازدواج

سال
 6تا 10

14

8

58/33

33/33

16

6

66/66

25

سال
 11تا 15
سال

2

8/33

2

8/33
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جدول  :3میانگین و انحراف استاندارد طالق عاطفی گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیشآزمون و پسآزمون و
پیگیری
Table 3: Mean and standard deviation of experimental divorce and control group in
pre-test, post-test and follow-up
گروه کنترل

گروه آزمایش
میانگین

انحراف

انحراف

میانگین

معیار

معیار
پیشآزمون

13/58

3/76

پیشآزمون

13/16

3/42

پسآزمون

10/37

3/21

پسآزمون

13/12

3/45

پیگیری

9/45

3/24

پیگیری

12/95

4/2

مندرجات جدول  3نشان میدهد که میانگین و انحراف معیار پیشآزمون در گروه آزمایش به ترتیب  13/58و  3/76است
میانگین نمرههای پسآزمون و پیگیری طالق عاطفی گروه آزمایش بهصورت قابلتوجه نسبت بهپیش آزمون کاهشیافته،
درحالیکه در گروه کنترل کاهش جزئی داشته است .بهمنظور بررسی تفاوت بین میانگین نمرات دلزدگی زناشویی در سه
مرحلهی پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری از آزمون تحلیل واریانس آمیخته با اندازهگیری مکرر استفاده شد .جهت اجرای این
آزمون ابتدا مفروضههای آن اندازهگیری شد و برای مفروضهی نرمال بودن متغیر وابسته از آزمون کولموگروف اسمیرنوف
استفاده شد که با سطح معنیداری بزرگتر  0/05مفروضهی نرمال بودن تأیید شد ( .)P<0/05بررسی نتایج آزمون  Mباکس
در مورد برابری ماتریسهای واریانس کوواریانس با سطح معنیداری بزرگتر از  0/05در متغیر وابسته همهی گروهها تأیید شد
( .)F=1/54, P=0/15همچنین نتایج بهدستآمده آزمون لوین جهت بررسی مفروضهی همگنی واریانسهای خطا نشان داد
مفروضۀ همگنی واریانسها در متغیر طالق عاطفی با سطح معنیداری بزرگتر از  0/05در پیشآزمون (،)P=0/54 ,F=0/37
پسآزمون ( )P=0/83 ,F=0/04و پیگیری ( )P=0/33 ,F=0/93تأیید گردید .مفروضه کرویت با آزمون موچلی تأیید نشد
( .)P<0/00لذا از آزمون تحلیل واریانس تعدیل یافته با استفاده از آزمون گرین هاوس گیزر استفاده شد .با اندازهگیریهای
انجامشده مفروضهی استفاده از تحلیل واریانس آمیخته در این پژوهش رعایت شده است.
جدول  :4نتایج تحلیل واریانس درونگروهی نمرات طالق عاطفی
Table 4:Results of intergroup variance analysis of emotional divorce scores
منابع

آزمون

تغییرات
زمان

مجموع

DF

مجذورات
گرین

122/05

میانگین

F

مجذورات
1/4

86/76

24/89

سطح

مجذور

معناداری

اتا

0/000

0/35

هاوس
گیزر
تعامل

گرین

103/72

1/4

73/73

21/15

0/000

0/31

اثربخشی رویکرد رفتار درمانی دیالکتیک بر کاهش طالق عاطفی زوجین در معرض طالق

زمان با

هاوس

گروه

گیزر

خطا

گرین

225/55

3/48

64/7

هاوس
گیزر

در جدول  4نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر نشان داد اثر طالق عاطفی معنادار است ( .)P<0/001به عبارتی بین
طالق عاطفی در زمان پیشآزمون ،پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین در این جدول اثر تعاملی بین
زمان و گروه نیز معنادار است ( .)P<0/001بنابراین طالق عاطفی در سطوح مختلف گروهها متفاوت است.
جدول  :5نتایج تحلیل واریانس بین گروهی نمرات طالق عاطفی
Table 5: The results of between groups analysis of variance of emotional divorce scores

منابع

مجموع

DF

معناداری

اتا

زمان

112/66

1

112/66

27/9

0/000

0/37

تعامل

92/04

1

92/04

22/85

0/000

0/33

مجذورات

میانگین

F

سطح

مجذور

مجذورات

زمان و
گروه
خطا

185/29

46

4/02

جدول  :5نتایج تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر در مورد اثر بین گروهی نشان داد بین نمرات طالق عاطفی در دو گروه
آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد ( )P>0/001و مداخلهی رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش طالق عاطفی در دوره
پس آزمون و پیگیری گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل معنادار است .نتایج بهدستآمده جهت بررسی دقیقتر اثربخشی
مداخله با آزمون تعقیبی  LSDتحلیلشده است.
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جدول  :6تحلیل آزمون تعقیبی  LSDبرای مقایسهی میانگینها
Table 6: analysis of LSD follow-up test to compare averages
متغیر

آزمون

وابسته
طالق

پیشآزمون

عاطفی
پسآزمون

مقایسه

اختالف

خطای

سطح

گروه

میانگین

استاندارد

معناداری

پسآزمون

3/2

0/98

0/002

پیگیری

4/12

0/98

0/000

پیگیری

0/91

0/98

0/35

جدول  :6نتایج آزمون تعقیبی  LSDرا نشان میدهد که بین پیشآزمون با پسآزمون و مرحلۀ پیگیری اختالف معنیداری
وجود دارد .)P<0/01( .این نتیجه حاکی از آن است که رفتاردرمانی دیالکتیک در کاهش طالق عاطفی زوجین در معرض
طالق مؤثر بوده است .بین مرحلۀ پسآزمون با مرحلۀ پیگیری با سطح معنیداری  0/35اختالف معنیداری وجود ندارد
( .)P<0/05درنتیجه تأثیر رفتاردرمانی دیالکتیک در کاهش طالق عاطفی در طوالنیمدت پایدار بوده است.
بحث و نتیجهگیری:
پژوهش حاضر باهدف اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش طالق عاطفی زوجین در معرض طالق انجام شد .یافتهها نشان
داد که آموزش رفتاردرمانی دیالکتیک موجب کاهش نمرهی طالق عاطفی در زوجین گروه آزمایششده است و نتایج پیگیری
(دوماهه) نیز حاکی از تداوم اثر مداخله در کاهش طالق عاطفی است .بنابراین فرضیه پژوهش تأیید میگردد .لذا پژوهش حاضر
با نتایج تحقیقات میرزاده ( ،)33بیکی ( ،)34وزیری و ابراهیم پور ( ،)35تیموری و همکاران ( ،)24سیروئی و همکاران (،)23
ایسنر و همکاران ،)36( 1ویسنیوسکی ،هرناندز و والر )37( 2و مارتین و همکاران )38( 3همسو است.
جهت تبیین اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر طالق عاطفی ،میتوان گفت رفتاردرمانی دیالکتیک در تمام مراحل سعی دارد
تا دو قطب مختلف یک عمل را به زوجین در فرایند شکلگیری طالق عاطفی آشکار کند که چگونه یک هیجان ،فکر و یا رفتار
میتواند به بهتر شدن یک رابطه یا تخریب آن منجر شود .دیالکتیک ،این دو قطب را همراه با پیامدهایشان به زوجین نشان
میدهد و از طریق آموزش ذهن آگاهی ،مهارتهای کنترل هیجانی ،مهارتهای ارتباط بین فردی و تحمل پریشانی به زوجین
کمک میکند تا تعارضهایشان را مدیریت کرده و با شناخت بهتر یکدیگر ،صمیمیت بین فردیشان را افزایش دهند.
عامری و شفیعی در پژوهشی دریافتند بین طالق عاطفی با الگوهای ارتباطی ناکارآمد ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (.)8
در جلسات رفتاردرمانی دیالکتیک ،زوجین ،مهارت چگونگی برقراری ارتباط مؤثر ،بیان خواستهها و طرح یک درخواست ساده را
تمرین میکنند که به نظر میرسد مشکالت ارتباطی در زوجین را بهطور چشمگیری تقلیل داده است.
ویلکس و همکاران نیز در مطالعه ای بر روی زنان دچار اختالل تنظیم هیجان مشاهده کردند که رفتاردرمانی دیالکتیک بر
ارتباط بین فردی و اجتماعی زنان تأثیرگذار بوده است (.)26
در رفتاردرمانی دیالکتیک بهوسیلهی مهارت ذهن آگاهی که با آموزش تکنیکهای هشیاری فراگیر و حاالت ذهنی مختلف،
بخصوص حالت ذهنی خردگرا همراه است ،با افکار ناخوشایند و باورهای ارتباطی ناکارآمد زوجین مقابله کرده و موجب حل
1

- Eisner, Eddie,Harley, Nierenberg, Deckersbach
- Wisniewskia, Hernandezb, Waller
3
- Martin, Roos, Zalewski,Cummins
2
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تعارض ارتباطی آنان شده است .در این رویکرد بجای صرف انرژی و زمان جهت روبرو شدن با افکار ناخوشایند با پذیرش آن
بدون قضاوت زمینه ی تغییر را در افکار ،شناخت و رفتار زوجین فراهم می کند و درنتیجه موجب افزایش رضایت زناشویی و
کاهش طالق عاطفی در زوجین شده است .که این یافته با نتایج پژوهشهای تیموری و همکاران که نشان داد رفتاردرمانی
دیالکتیک بر رضایت زناشویی اثربخش است ( )24و یافتههای سیروئی و همکاران مبنی بر تأثیر رفتاردرمانی دیالکتیک بر
سبکهای مدیریت تعارض زوجین پرتعارض ( ،)23همخوانی دارد.
جهت بحث دربارهی پایدار بودن نتایج در دوره پیگیری نیز میتوان گفت با توجه به اینکه رفتاردرمانی دیالکتیک دارای سه بعد
اثرگذار بر شناخت ،رفتار و هیجان میباشند ،ماندگاری اثر آن در پیگیری بدینصورت قابل تبیین است که در بعد شناختی ،با
اصالح شناخت های زوجین درزمینهی ارتباط با یکدیگر در بعد رفتار با تصحیح رفتارهای تعاملی صمیمانهتر و در بعد هیجانی
با ایجاد امنیت ،اعتماد و همدلی متقابل ،موجبات دوام اثرات درمانی فراهم میگردد .همچنین این پایداری را میتوان با
مهارتهای چگونگی تعمیم آموختهها به زندگی روزانه و ارائه تکلیف به آزمودنیهای گروه آزمایش مرتبط دانست.
محدودیتهای پژوهش:
ازجمله محدودیتهای این پژوهش میتوان به متفاوت نبودن درمانگر و پژوهشگر اشاره کرد که این امر ممکن است نتایج
مربوط به پژوهش را تحت تأثیر قرار داده باشد .محدودیت دوم اجرای مکرر پرسشنامههایی ثابت در دوره پسآزمون و دوره
پیگیری بود که ممکن است به دلیل ایجاد اثر تمرین ،بر نتایج تأثیرگذار بوده باشد .محدودیت سوم میتواند این باشد که ممکن
است اجرای فنون رفتاردرمانی دیالکتیکی که مستلزم مهارت و تجربه بسیار باالی درمانگر است توسط محقق حتی پس از طی
دورههای آموزشی و مطالعات تفصیلی با کاستیهایی همراه بوده باشد .این محدودیتها برخورد محتاطانه با یافتهها را ضروری
ساخته و الزم است در تعمیمپذیری احتیاطهای الزم صورت گیرد.
پیشنهادات پژوهش:
پیشنهاد میشود بهمنظور واضحتر شـدن اثـرات درمـانی دو روش با دقت باالتر ،در مطالعات گستردهتری با حجم نمونـه
بـاالتر بـه بررسـی و مقایسـه درمـان مـذکور بـا دیگـر رویکردهـای رایـج پرداخته شود .توصیه میشود در طرحهای مشابه
آینده از مصاحبههای کیفی نیز در کنار روشهای کمی ،استفاده شود و در پژوهشهای بعدی از دورههای پیگیری متعدد در
فاصلههای زمانی متفاوت ،بهره گیرند تا پایداری اثر مداخله بیشتر آشکار شود.
کاربرد پژوهش:
از یافتههای این پژوهش میتوان در مراکز مشاوره زوجین و معاونت پیشگیری از آسیبهای خانواده دادگستری استفاده شود؛ و
کارگاهها و همایشهایی در زمینه رفتاردرمانی دیالکتیک برای زوجها در کمیته امداد ،بهزیستی ،نیروی انتظامی و حتی برای
والدین در مدارس برگزار شود.
مالحظات اخالقی:
در پژوهش حاضر ،پژوهشگر پایبند به رعایت اصول و ارزشهای واالی انسانی و اخالقی شرکتکنندههای در پژوهش بوده و با
کسب رضایت آگاهانه و تعهد به محرمانه بودن نتایج پژوهش انجامشده است و محقق متعهد شده است که آزمودنیها را از
آسیبهای مالی ،جانی و روانی در این پژوهش مصون بدارد .و در طراحی و اجرا و انتشار نتایج پژوهش اصول اخالقی بهطور
کامل رعایت شده است.
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:تضاد منافع
گواهی میشود مقالهی ارسالی به فصلنامهی خانواده و بهداشت برگرفته از پایاننامهی دانشجویی است و تحت هیچگونه
. نهاد و شخص ثالثی قرار ندارد و فاقد هرگونه حامی مالی است، سازمان،حمایتی از ارگان
تشکر و قدردانی
 نویسندگان این مقاله از همه افراد.این مطالعه بخشی از رساله ی دکتری مشاوره دانشگاه علوم و تحقیقات تهران است
رئیس شورای مرکزی شورای حل اختالف شهر،ریاست دادگاه خانواده مجموعه قضایی شهید باهنر،شرکت کننده در پژوهش
.کارکنان کلینیک ارغوان تقدیر و تشکر میکند،تهران
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