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

 3یمحمدقمر ،*2، عبداهلل شفیع آبادی1حسین حبیب اله زاده 

 چکیده: 

ین عوامل فروپاشی  ترمهمطالق عاطفی یکی از  های آینده است.رابطه زناشویی زیربنای روابط خانوادگی و تربیت نسلمقدمه:

و   زوجین  است.یبآسروابط  خانواده  دیالکتیپذیری  رفتاردرمانی  رویکرد  اثربخشی  تعیین  باهدف  حاضر  کاهش  پژوهش  بر  ک 

 طالق عاطفی زوجین انجام شد. 

جامعه .  اجرا شد  گروه کنترلپیگیری با    و  آزمونپس  -آزمونپیش  طرح  با  که  بود  نیمه آزمایشی  نوع  از  روشروش پژوهش:    

به    ندبودزوجین متقاضی طالق    شامل کلیهپژوهش    این  آماری تهران در سال  که  باهنر  مراجعه   1397دادگاه خانواده شعبه 

  گیری هدفمند انتخاب شدند و تصادفی دردوگروه آزمایشصورت نمونه به (  نفرزن  24نفر مرد،  24)  زوج  24  تعداد  کرده بودند. 

آزمون و پیگیری به مقیاس طالق  پس  آزمون،های در سه مرحله پیشآزمودنی  زوج( جایگزین شدند.   12)  ترلکن  و (  زوج  12)

  (DBT)  ای تحت آموزش رفتاردرمانی دیالکتیکدقیقه  90ی  جلسه  10گروه آزمایش طی    ( پاسخ دادند.1994عاطفی گاتمن)

گرفتند. مداخله   قرار  کنترل  گروه  دریافت  اما  جمع داده  نکردند. ای  با  آوریهای  آمیخته  واریانس  تحلیل  از  استفاده  با  شده 

 وتحلیل شدند. تجزیه  LSD گیری مکرر و آزمون تعقیبیاندازه

نتایج در مرحله و    است  مؤثرطالق عاطفی زوجین در معرض طالق    در کاهش   دیالکتیک  نتایج نشان داد رفتاردرمانی ها:  یافته

 ( > p 05/0) پیگیری نیز پایدار بود.

: رفتاردرمانی دیالکتیک یک روش مؤثر در افزایش کیفیت روابط زناشویی است و آن را در پیشگیری از طالق و گیری نتیجه  

 توان به کاربرد. کاهش طالق عاطفی زوجین می

   طالق عاطفی، طالق زوجین،رفتاردرمانی دیالکتیک،  کلید واژه:

   10/10/1399تاریخ پذیرش نهایی:                             19/2/1399تاریخ دریافت:    
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 اثربخشی رویکرد رفتار درمانی دیالکتیک بر کاهش طالق عاطفی زوجین در معرض طالق

 

 مقدمه: 

  در   ینزوج  اغلب  شود.زن و مرد آغاز می  2(. که با ازدواج1)است    تنیدهدرهماز روابط    ایشبکهیک واحد عاطفی و  ،  1خانواده

عالقه  یسرمایه  زندگی  شروع و  عشق  را  خود  می  مشترک  که  آن  شانزناشویی  زندگیکه  هنگامیاما    (.2)  دانندمتقابل  گونه 

رابطه (. طوری که  3)رسند  می  کاهش عاطفه نسبت به هم  از  حالتی   و به  ی شده دچار یاس و ناامید  روددارند، پیش نمی  انتظار

هر یک از زن و شوهر به    آن   در  که   (. 4)  شودگزین آن میجایمنفی    رفته و روابط عاطفی   بین  از  زوجین  عاطفی مثبت میان

تفاوتی  مرحله تنفر و سپس به وضعیت بیبه    دهد تا همسران پس از یک دوره طوالنی تعارضمیدلیل ناامیدی دیگری را آزار  

(. کارشناسان بر این  5)  انجامدمی  3که آخرین مرحله روابط احساسی بین زن و مرد است که درنهایت به طالق عاطفی   برسند؛

طالق، فرایند  در  که  عاطفی،  باورند  طالق  از  می   پس  صورت  قانونی  اجتماعی   یمسئله یک    عنوانبهطالق،  گیرد.  طالق 

سوی . از  (6)  است  حائز اهمیت  پذیری در سطوح فردی و اجتماعیآسیب  لحاظ  انحالل قانونی ازدواج است و بهی  یرندهدربرگ

پیامدها    دیگر آثار و  این  برایتنها  نهممکن است  را  غیرقابل جبرانی زنان و مردان    عوارضی  پیامدهای  نیز  برای فرزندان  بلکه 

هزار طالق به ثبت رسیده است یعنی   40در ایران حدوداً    1397اول سال    ماههسهر  ددهد  میآمارها نشان  (.  7)  داشته باشند

(.  8)  کندکشور گزارش می  ای را از وقوع میزان طالق درکنندهیک طالق به ازای هر چهار ازدواج اتفاق می افتدکه آمار نگران

در جهان سیر صعودی داشته و هرساله درصد    6201  تا  1960( نشان داد آمار مخاطرات طالق از سال2019)  4مطالعات بنسون

است   افزایش  به  رو  تغییرات جوامع  به  توجه  با  یافته9)مخاطرات  داده(.  نشان  پژوهشی  روانی مثل طالق  اند چالشهای  های 

دارد تأثیر  زوجین  زناشویی در جدایی  دلزدگی  و  آمار رسمی طالق    (.10)  عاطفی  ناکامی    میزان  دهندهنشانکامل    طوربهاما 

آماری   آن  کنار  در  زیرا  نیست  زناشویی  زندگی  در  اختصاص  هایطالق به    تربزرگ همسران    هایزندگی  یعنی.  دارد  عاطفی 

(. از سویی دیگر چنانچه  8کنند )میزندگی    و بدون عشق و عالقه   که زن و مرد در کنار هم به سردی  ای توخالی  و  خاموش

عاطفی،  منتهی  طالق  رسمی  زوجین  به طالق  زندگی  کیفیت  کاهش  باعث  فرا  نشود  روابط  مختلفی چون  مخاطرات  و    شده 

بر اساس  ها در پی دارد.  های روانی برای خانوادهمشکالت تربیتی و بیماری  پذیری فرزندان،تعارضات خانوادگی، آسیب  زناشویی،

ایرانی زوجین  بین  در  عاطفی  شیوع طالق  میزان  گزارش   9/40  برآوردها  بیانگر  شدهدرصد  باالی  که  در    شیوع  عاطفی  طالق 

عاطفی  (.11)  استایرانی    همسران اضطراب  موجب  طالق  می  افسردگی،  زوجین  ب12)  شوددر  با  ین(  عاطفی  سایر    طالق 

پژوهش13).  وجود دارد  رابطه معنادار  شناختی  و  هیجانی  ،رفتاری  هایاختالل  هایمؤلفه  با    ها نشان داده که(.  عاطفی  طالق 

(، باورهای غیرمنطقی و  16پرخاشگری )  خشونت و  (،15)  های ارتباطی (، مهارت14)  دشواری در تنظیم هیجان و کنترل خود

و تقاضای    سویک افزایش طالق و نارضایتی زناشویی از  این در حالی است که با    ( در زوجین رابطه معناداری دارد.17)  ناامیدی

های تخصصی در این زمینه ، نیاز همسران به مداخالت و آموزش شویی از سوی دیگرهمسران برای پرباری و بهبود روابط زنا

کاهش تعارض و بهبود سالمت   منظوربهمحوراندکی  خانواده  هایمداخلهتاکنون در کشور ما (. 18) شودازپیش احساس میبیش

و یا در پیگیری، نتایج حاکی از کاهش اثربخشی  اند مدتی داشتهاند و این مداخالت اثربخشی کوتاهاجراشدهطراحی و  در خانواده

 که   است  ضروری  و  هستند  مسائل  این  برای  مداخله  بهترین  به  دستیابی  دنبال  به  هاپژوهش  هنوز  بنابراین  (.19)  استبوده  

 .شود سنجیده تعارضات زناشویی مورد  در نیز نوین هایدرمان اثربخشی

 
1 -family 
2 -marriage 
3 -Emotional Divorce 
4 -Benson 
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است که بامهارت افزایی از   1رفتاردرمانی دیالکتیک   کرده،  استفاده  تلفیقی  و   چندبُعدی  رویکرد  از  جدیدی که  هایدرمان  از  یکی

(. این رویکرد یک درمان سلسله  20)مدتی برخوردار است  هیجان و رفتار، از اثربخشی طوالنی  طریق مداخله در حیطه شناخت،

جمعیت با  درمان  کاربرد  و  تطبیق  قابلیت  که  است  را  مراتبی  گوناگون  در  های  سازگاری  توانایی  برافزایش  مبتنی  و  دارد 

شناختی و رفتاری    هیجانی،  هایدرمانبه    مربوط  هایروشترکیبی از  ( رفتاردرمانی دیالکتیک  21های بحرانی است. )موقعیت

  های مؤلفه   عنوانبه  3و تحمل پریشانی   2شامل ذهن آگاهی   درمان گروهی خود  یشیوه را در    ایمداخله   یمؤلفه چهار  که  است  

های  در پژوهش  (. 22)  کند مطرح می  مبتنی بر تغییر  هایمؤلفه   عنوانرا به  5فردی  و کارآمدی بین  4پذیرش و تنظیم هیجانی 

افزایش رضایت زناشویی )23)   زوجینتعارض    مختلف، کارایی رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش  (، مهارت تنظیم هیجان  24(، 

طال آستانه  در  )زوجین  ارتباط(  25ق  )بهبود  فردی  بین  )26های  پرخاشگری  و  خشم  کاهش  و  بررسی27(  نتایج  (  و  شده 

به  به  دستاثربخشی  نیاز  زناشویی،  تعارضات  افزایش  به  توجه  با  امروزه  ازآنجاکه  و  است   منظور به   شناختیروان مداخالت  آمده 

آزمایشی  پژوهشی   انجامبروز طالق عاطفی مشهود است لذا   زاو جلوگیری  ، افزایش کیفیت زندگی زوجینایجاد ثبات در ازدواج

عاطفی  برای نوین و خالقانه  شیوهبه    کاهش طالق  نظرهای  به  مطالعه  رسد می  ضروری  این  در  زوجین در معرض طالق  .  به 

رفتاردرمانی دیالکتیک در کاهش طالق    آیا  است که  اصلی  هدف عمده پژوهش حاضر پاسخگویی به این سؤاله  پرداخته شد ک

 تواند در مرحله پیگیری نیز پایدار بماند؟زوجین در معرض طالق مؤثر است؟ و آیا این تأثیر می عاطفی

   

 : روش پژوهش

و    آزمایش  هایبود. گروهبا گروه کنترل    آزمون و پیگیریپس  -آزمونپیشبر اساس طرح  نیمه آزمایشی  از نوع  پژوهش حاضر  

برای دو گروه اجرا شد و    آزمونپیشبرای گروه آزمایش،    ل به روش تصادفی معادل شدند و قبل از اعمال مداخله تجربیکنتر

بین  آزمون  پس تفاوت  گردید.  اجرا  مداخله  پایان  در  گروه  آزمون  پسو    آزمونپیشنیز  آماری    دارمعنی  ازنظرهر  بودن 

تا تأثیر آن بر  عنوان متغیر مستقل اعمال شد  . به این صورت آموزش گروهی رفتاردرمانی دیالکتیک بهقرار گرفت  موردبررسی

و پس از گذشت دو ماه آزمون پیگیری انجام   گردد  تعیین  متغیر وابسته  عنوانبه  طالق عاطفی زوجین در معرض طالق   کاهش

 شد. 

به   1397دادگاه خانواده شعبه باهنر تهران در سال  که به    ندودبزوجین در معرض طالق  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه   

بودند. کرده  مراجعه  زناشویی  اختالفات  یا  درخواست طالق  نمونه   دلیل  روش  به  پژوهش  این  در  آماری  گیری هدفمند  نمونه 

  نام ثبتدرمانی و شرایط    بر تشکیل جلسات   مبنی  ایاطالعیه،  دادگاه خانواده  پس از هماهنگی با ترتیب که  اینانتخاب شدند به

  شده اعالم  ، برای شرکت در جلسات  مراجعین  جذب و ترغیب هر چه بیشتر  منظوربهگردید. در این اطالعیه    تهیه  مراجعینبرای  

سال از    2حداقل  )  زمان ازدواجهای ورود در این پژوهش شامل مدتمالک  .گرددمیرایگان ارائه    صورتبهبود که این خدمات  

ازدوا باشد(،زمان  در    ج گذشته  فعال  مشارکت  به  تعهد  و  دیپلم  تحصیالت  حداقل  و مالک  جلسه  10داشتن  بود  آموزشی  ی 

موارد در ابتدای مطالعه و    بیماری جدی پزشکی بود. وجود این  هرگونهیا    پزشکیروان بیماری    نیز شامل داشتن سابقهخروج  

از مطالعه  برای    . همچنین،شدمی  قبل از شروع مداخله سبب خروج  و یا یک رخداد    کنندگانشرکتبروز بحران درون روانی 

 بود.  تروماتیک جدی سبب خروج از مطالعه طی انجام مداخله

 
1 -dialectic behavior therapy 
2 -  Mindfulness 
3 - Distress Tolerance 
4 - Emotion Regulation 
5 - Interpersonal Effectiveness 
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این مطالعه ثبت   متقاضیان واجد شرایطعنوان  به   نفر زن(  40  نفر مرد و  40)  زوج  40تعداد   به مقیاس طالق  در  نام کردند و 

بود و درجایی بایگانی یا    محرمانه  هاپرسشنامهدر پژوهش، پاسخ به    یاخالق  اصول  به لحاظ رعایت  پاسخ دادند  عاطفی گاتمن

درباره  ند  زوج به روش تصادفی انتخاب شد  24. سپس از بین زوجینی که میزان طالق عاطفی باالیی داشتند تعداد  ثبت نگردید

نمونه    کهاین  تاباشد    نفر  15آزمایشی هر زیرگروه حداقل    درروش  باید   که  شود  اشاره   الزم است به این نکتهنمونه    حجم  انتخاب

 نفر  48تعداد نمونه  (  28) باشد    قابل قبولی برخورداراعتبار بیرونی    از  و پژوهش  تلقی گردد  نماینده واقعی جامعهشده  انتخاب

پس از اخذ رضایت آگاهانه و اطمینان خاطر از   زوج  24سپس این    شد  برای هر گروه در نظر گرفته  نفر  24زوج( یعنی    24)

و افراد گروه آزمایش    زوج( جایگزین شدند  12)  کنترل  زوج( و  12)  رعایت اصول اخالقی به روش تصادفی در دو گروه آزمایشی

ای را دریافت نکردند  گونه مداخله کردند و گروه کنترل هیچای یک جلسه( شرکت  ای )هفته دقیقه  90  ی آموزشیجلسه   10در  

ای  از جلسات مداخله  تا زمان پایان پژوهش حضور نیابند. بعد  و آموزشی  شناختیروانمتعهد شدند که در هیچ دوره  و در ضمن  

نیز آزمون پیگیری انجام گذشت دو ماه    از  سپس بعد   مقیاس طالق عاطفی گاتمن برای دو گروه کنترل و آزمایش اجرا شد و

تجزیه جهت  است  یادآوری  به  الزم  دادهشد.  نرموتحلیل  از  پژوهش  شد.   SPSS.v22  افزارهای  از    استفاده  مطالعه  این  در 

 ابزارهای زیر استفاده شد:  

 :1پرسشنامه طالق عاطفی گاتمن  

 ( ترجمه شد 1387)  ایران توسط جزایریبرای نخستین بار در    شده است.( تدوین1994)  مقیاس طالق عاطفی توسط گاتمن 

ابزار دارای    ( و مورداستفاده قرار گرفت. 29) هر چه  شود.  گذاری می( نمره0)  ( و خیر1)  صورت بلیگویه است که به  24این 

  است.  8  عدد برش این پرسشنامه  ی  نقطهزناشویی است.    یرابطهمیزان بیشتر طالق عاطفی در    ینشانهافراد باالتر باشد    ینمره

آلفای کرنباخ  (  1393)  عسگریپژوهش مامی و    دردارد.    قرار  عاطفی   طالق   خطر  معرض  در  باشد  آن  از  باالتر  فردی  نمره  اگر  که

پرسشنامه   پایایی  ضریب  تعیین  استگزارش  83/0برای  چرخشی 30)  شده  روش  به  عاملی  تحلیل  با  ابزار  سازه  روایی  و   )

طرح   (.31قرار داشت که مقبول است )  80/0تا    49/0عاملی همه سؤاالت در دامنه    ارواریماکس و آزمون اسکری تأیید شد. ب

است که توسط  (  2004)  های رفتاردرمانی دیالکتیک لینهانجلسات آموزشی رفتاردرمانی دیالکتیک برگرفته از پروتکل مهارت

 (. 32کاربرده شده است)( در ایران به 2014علیجان زاده و همکاران )

 خالصه جلسات رفتاردرمانی دیالکتیک:  1  جدول

Table 1: Summary of dialectical behavioral therapy sessions 

 
1 -Gottman emotion divorce 

مهارت

 ها

 شرح جلسه  جلسه 

و
ه 

دم
مق

  
ن 

ذه
ش 

وز
آم

ی
اه

آگ
 

اولیه، اول دیالکتیکی  آشنایی  رفتاردرمانی  گروه  ، معرفی  قوانین  و  اهداف  حاالت  ،  بیان  ذهنی  آموزش 

 خردگر منطقی، هیجانی و 

و شرکت   ، شامل مشاهده، توصیف  »چه چیز«  هایمهارت ، آموزش  های جلسه قبلمرور آموخته  دوم

   کردن 

 ، ذهن آگاهی و کارآمد عمل کردنقضاوتی  غیرشامل اتخاذ موضع  »چگونه« هایآموزش مهارت  سوم 
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 : هایافته

 قرار زیر است:تحصیالت و مدت ازدواج به ها برحسب سن،پراکندگی آزمودنی

 

 

 

 

 

ی 
جان

هی
م 

ظی
 تن

ش
وز

آم
 

هیجان چهارم مشاهده مشاهده  )خود  نقش  ها  هیجانخودگوییگری(،  مورد  در  مثبت   شناختها،  های 

از    آموزش  ، های سالم موانع هیجان شامل  کاهش رنج هیجانی    تنظیم هیجانی،   های مهارتبخشی 

 . آن هایمؤلفهتعریف هیجان و 

های عملی  با تمرین  چگونگی کاربرد آن  و  هیجانات  و کنترل  الگوی شناساییهای  مهارت   آموزش پنجم

 ات زناشویی فرایند اختالف در

مرور   ششم ضمن  جلسه  این  آموزش    هایمهارتدر  به  و    هایمهارت قبلی،  قضاوت  بنیادین،  پذیرش 

سپس  برچسب  و  آموزش  هاهیجانپذیرش  ها  و  بودن  منفی  صورت  در  حتی  برای    هاییمهارت ، 

 در تعامالت بین فردی زناشویی منفی   هایهیجاننسبت به  پذیریآسیبکاهش 

ل  
حم

ش ت
وز

آم
ی 

شان
ری

پ
 

  1در این جلسه به آموزش بخشی از مؤلفه تحمل پریشانی، یعنی راهبردهای بقا در بحران شامل: هفتم

و    هایمهارت حواس  کردن  حواس    سازیآرام   (خود2پرت  (  3شود.میپرداخته    گانهپنجبا 

 جسمانی.  کسالت کافی و رفع خواب: برای ریزیبرنامه

مرور   هشتم آخر، ضمن  و    هایمهارتقبلی،    هایآموزشدر جلسه  لحظات  در    فنبهسازی  زیان  و  سود 

بقا  شدنمواجههنگام   راهبردهای  از  احساس خشم  یا  ناکامی  بحران  با  لحظه  تکنیک    و  در  ارتقاء 

؛ همچنین آموزش چگونگی  شودمی  عملی در گروه تمرین   صورتبه،  و تمرکز بر زمان حال   جاری

 گیرد. می به خارج از جلسه درمان مدنظر قرار ها تمهارتعمیم 

ی 
رد

ن ف
 بی

ی
مد

رآ
کا

ش 
وز

آم
 

 آموزش   مؤثر،   غیر  ارتباطات  تبعات  و  اثرات  درباره   وگوگفت  مؤثر،  غیر  و  مؤثر  ارتباط  درباره  بحث نهم

 تکلیف   بایدها،ارائه  و  هاخواسته   نسبت  و  دیگران  خواستهای  با  من  هایخواسته   تناسب  تکنیک

 پرورش محبت و همدلی و ارتباط برقراری هایروش بر  نظارت بر مبنی

  گفتن،   نه  ها، خواسته   شدت   تعدیل  ها،خواسته   شناسایی   نظیر:   ارتباطی   هایمهارت  آموزش  ادامه دهم 

  و  زمان  در  شدهداده  آموزش  هایروش  از  استفاده   بر  مبنی  تکلیف  ساده،ارائه  درخواست  یه  طرح

 مناسب   موقعیت



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

 

 های جمعیت شناختی نمونه : ویژگی2 جدول

Table2: Sample demographic characteristics 

 گروه کنترل  گروه آزمایش 

 

 متغیر 

 فراوانی  درصد  فراوانی  درصد 

  30  تا   20 11 83/45 12 50/0

 سال

 سن

  40تا    31 8 33/33 10 6/41

 سال

  50تا    41 5 83/20 2 33/8

 سال

 تحصیالت دیپلم  9 5/37 13 1/54

 لیسانس 13 1/54 8 33/33

از  2 33/8 3 5/12 باالتر 

 لیسانس

  5تا    2 14 33/58 16 66/66

 سال

مدت  

 ازدواج 

  10تا    6 8 33/33 6 25

 سال

  15تا    11 2 33/8 2 33/8

 سال
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آزمون و پسو    آزمونپیشدر مرحله    کنترل   گروه آزمایش و طالق عاطفی    میانگین و انحراف استاندارد  : 3  جدول

 پیگیری

Table 3: Mean and standard deviation of experimental divorce and control group in 

pre-test, post-test and follow-up 

 گروه آزمایش  گروه کنترل

انحراف   

 معیار 

انحراف   میانگین 

 معیار 

  میانگین 

 آزمونپیش 58/13 76/3 آزمونپیش 16/13 42/3

 آزمونپس 37/10 21/3 آزمونپس 12/13 45/3

 پیگیری 45/9 24/3 پیگیری 95/12 2/4

پیشنشان می  3مندرجات جدول   معیار  انحراف  و  میانگین  ترتیب  دهد که  به  آزمایش  است   76/3و    58/13آزمون در گروه 

پسنمره   میانگین پیگیری   آزمونهای  عاطفی  و  به    گروه    طالق  قابلآزمایش  بهصورت  نسبت  آزمون  توجه  یافته،  کاهشپیش 

استدرحالی داشته  جزئی  کاهش  کنترل  گروه  در  سه   منظوربه   .که  در  زناشویی  دلزدگی  نمرات  میانگین  بین  تفاوت  بررسی 

گیری مکرر استفاده شد. جهت اجرای این  آزمون و پیگیری از آزمون تحلیل واریانس آمیخته با اندازهآزمون، پسی پیشمرحله

مفروضه  ابتدا  آنآزمون  شداندازه  های  مفروضه   گیری  برای  کولموگروفو  آزمون  از  وابسته  متغیر  بودن  نرمال  اسمیرنوف   ی 

  باکس  M  آزمون  نتایج  (. بررسیP>05/0ی نرمال بودن تأیید شد )مفروضه  05/0تر  داری بزرگسطح معنی  استفاده شد که با 

  ها تأیید شدی گروهوابسته همه  متغیر  در  05/0  از  تربزرگ  داریمعنی  سطح  با  کوواریانس  واریانس  هایماتریس  برابری  مورد  در

(15/0P=  ,54/1=Fهمچنین .)  داد   نشان  خطا   هایواریانس  همگنی  یمفروضه  بررسی  جهت  لوین  آزمون  آمده دستبه  نتایج  

  (، =F=  54/0P,37/0)  آزموندر پیش  05/0  از  تربزرگ  داریمعنی  سطح  با   طالق عاطفی   متغیر  در  ها واریانس  همگنی  مفروضۀ

پیگیری )=F=  83/0P,04/0آزمون )پس و   )93/0,F=  33/0P=تأیید   نشد  تأیید  موچلی  آزمون  با  کرویت  مفروضه  گردید.  ( 

(00/0P<)  . تعدیل  لذا واریانس  تحلیل  آزمون  استفاده شد. از  هاوس گیزر  آزمون گرین  از  استفاده  با  های  گیریاندازهبا    یافته 

 .است شده  رعایت  پژوهش این در واریانس آمیخته تحلیل از استفاده یشده مفروضهانجام

 گروهی نمرات طالق عاطفی: نتایج تحلیل واریانس درون4جدول   

Table 4:Results of intergroup variance analysis of emotional divorce scores 

مجذور  

 اتا

سطح  

 معناداری 

F   میانگین

 مجذورات 

DF  مجموع

 مجذورات 

منابع   آزمون 

 تغییرات 

گرین   05/122 4/1 76/86 89/24 000/0 0/ 35

هاوس  

 گیزر

 زمان 

گرین   72/103 4/1 73/73 15/21 000/0 0/ 31 تعامل 
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هاوس  

 گیزر

با   زمان 

 گروه 

گرین   55/225 7/64 48/3   

هاوس  

 گیزر

 خطا

 

اندازه  4در جدول   با  اثر طالق عاطفی معنادار استنتایج تحلیل واریانس  به عبارتی بین    (.>001/0P)   گیری مکرر نشان داد 

جدول اثر تعاملی بین  آزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین در این  پس  آزمون،طالق عاطفی در زمان پیش

 ها متفاوت است.بنابراین طالق عاطفی در سطوح مختلف گروه (.>001/0P) و گروه نیز معنادار است زمان

 نتایج تحلیل واریانس بین گروهی نمرات طالق عاطفی  :5جدول  

Table 5: The results of between groups analysis of variance of emotional divorce scores 

 

اندازه  :5جدول   واریانس  تحلیل  گروهی  نتایج  بین  اثر  مورد  در  مکرر  گروه  گیری  دو  در  عاطفی  نمرات طالق  بین  داد  نشان 

کاهش طالق عاطفی در دوره    ی رفتاردرمانی دیالکتیک برمداخله  ( و<001/0P)  آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد

بخشی تر اثرآمده جهت بررسی دقیقدستآزمون و پیگیری گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل معنادار است. نتایج بهپس

 شده است. تحلیل  LSDمداخله با آزمون تعقیبی 

 

 

 

 

مجموع  منابع 

 مجذورات

DF  میانگین

 مجذورات

F   سطح

 معناداری 

مجذور 

 اتا 

 37/0 000/0 9/27 66/112 1 66/112 زمان

تعامل 

و  زمان 

 گروه 

04/92 1 04/92 85/22 000/0 33/0 

    02/4 46 29/185 خطا
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 های میانگینبرای مقایسه  LSD: تحلیل آزمون تعقیبی  6  جدول

Table 6: analysis of LSD follow-up test to compare averages 

متغیر   

 وابسته 

مقایسه  آزمون

 گروه 

اختالف 

 میانگین 

خطای 

 استاندارد

سطح  

 معناداری 

طالق  

 عاطفی

 002/0 98/0 2/3 آزمون پس آزمون پیش

 000/0 98/0 12/4 پیگیری

 35/0 98/0 91/0 پیگیری آزمون پس

داری آزمون و مرحلۀ پیگیری اختالف معنیآزمون با پسکه بین پیش  دهد را نشان می  LSD: نتایج آزمون تعقیبی  6جدول   

( دارد.  است  >01/0Pوجود  آن  از  نتیجه حاکی  این  معرض  (.  زوجین در  عاطفی  دیالکتیک در کاهش طالق  رفتاردرمانی  که 

است.  بوده  مؤثر  پس  طالق  مرحلۀ  معنیبین  سطح  با  پیگیری  مرحلۀ  با  معنی  35/0داری  آزمون  ندارداختالف  وجود    داری 

(05/0P<درنتیجه تأثیر رفتاردرمانی دیالکتیک در کاهش طالق عاطفی در طوالنی .) است.مدت پایدار بوده 

   : گیریبحث و نتیجه

ها نشان  طالق عاطفی زوجین در معرض طالق انجام شد. یافته پژوهش حاضر باهدف اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش 

نتایج پیگیری  شده است و  ی طالق عاطفی در زوجین گروه آزمایشداد که آموزش رفتاردرمانی دیالکتیک موجب کاهش نمره

لذا پژوهش حاضر   گردد. بنابراین فرضیه پژوهش تأیید می طالق عاطفی است. کاهش از تداوم اثر مداخله در ( نیز حاکیماههدو)

(،  23)  (، سیروئی و همکاران24)  (، تیموری و همکاران35)  وزیری و ابراهیم پور  (، 34)  (، بیکی33)  نتایج تحقیقات میرزاده  با

 ( همسو است.38) 3( و مارتین و همکاران37) 2هرناندز و والر   ، ویسنیوسکی،( 36) 1ایسنر و همکاران 

در تمام مراحل سعی دارد توان گفت رفتاردرمانی دیالکتیک  جهت تبیین اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر طالق عاطفی، می

یجان، فکر و یا رفتار  ه  که چگونه یک  آشکار کند  گیری طالق عاطفی در فرایند شکل  مختلف یک عمل را به زوجین  تا دو قطب

همراه با پیامدهایشان به زوجین نشان    تخریب آن منجر شود. دیالکتیک، این دو قطب را  به بهتر شدن یک رابطه یا  تواندمی

فردی و تحمل پریشانی به زوجین   ارتباط بینهای  مهارتکنترل هیجانی،    هایمهارتآگاهی،    آموزش ذهن  و از طریق  دهدمی

 شان را افزایش دهند. بین فردی صمیمیت ،بهتر یکدیگر شناخت با را مدیریت کرده و   هایشانتعارض تا  کند میکمک 

(.  8)  رابطه مثبت و معناداری وجود دارد  عامری و شفیعی در پژوهشی دریافتند بین طالق عاطفی با الگوهای ارتباطی ناکارآمد،

ها و طرح یک درخواست ساده را بیان خواسته  قراری ارتباط مؤثر،در جلسات رفتاردرمانی دیالکتیک، زوجین، مهارت چگونگی بر

 طور چشمگیری تقلیل داده است.رسد مشکالت ارتباطی در زوجین را بهنظر می کنند که بهتمرین می

و همکاران مطالعه  ویلکس  در  رفتاردرمانی  نیز  که  کردند  مشاهده  هیجان  تنظیم  اختالل  دچار  زنان  روی  بر  بر  ای  دیالکتیک 

 (. 26) ارتباط بین فردی و اجتماعی زنان تأثیرگذار بوده است

فراگیر و حاالت ذهنی مختلف،  هشیاری    هایی مهارت ذهن آگاهی که با آموزش تکنیک وسیلهدر رفتاردرمانی دیالکتیک به 

ناکارآمد    بخصوص حالت ذهنی خردگرا ارتباطی  باورهای  افکار ناخوشایند و  و موجب حل   زوجین مقابله کرده همراه است، با 
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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  

پژوهش  کاهش طالق  نتایج  با  یافته  این  رفتاردرمانی  عاطفی در زوجین شده است. که  تیموری و همکاران که نشان داد  های 

است اثربخش  زناشویی  رضایت  بر  یافته24)  دیالکتیک  و  بر  (  دیالکتیک  رفتاردرمانی  تأثیر  بر  مبنی  همکاران  و  سیروئی  های 

 دارد. همخوانی  (،23) های مدیریت تعارض زوجین پرتعارضسبک 

 بعد دارای سه  رفتاردرمانی دیالکتیک   گفت با توجه به اینکهتوان  در دوره پیگیری نیز می  ی پایدار بودن نتایججهت بحث درباره

د شناختی، با  عب  ن است که دربییقابل ت  صورتبدین، ماندگاری اثر آن در پیگیری  باشندمیبر شناخت، رفتار و هیجان    اثرگذار

د هیجانی  عو در ب  ترصمیمانهاملی  ع ت  رفتارهای  حد رفتار با تصحیعبا یکدیگر در ب  طابارت  یدرزمینه اصالح شناخت های زوجین  

موج متقابل،  همدلی  و  اعتماد  امنیت،  ایجاد  دواببا  فراهم  مات  درمانی  میمی  اثرات  را  پایداری  این  همچنین  با    توانگردد. 

 .های گروه آزمایش مرتبط دانستبه آزمودنی ها به زندگی روزانه و ارائه تکلیفتعمیم آموختهچگونگی  هایمهارت

 های پژوهش:محدودیت

میازجمله محدودیت پژوهش  این  بههای  نبودن  توان  که   پژوهشگر  و  درمانگر  متفاوت  کرد    نتایج  است  ممکن  امر  این  اشاره 

پژوهش   مربوط و دوره    آزموندر دوره پس  ثابت   هایی پرسشنامهاجرای مکرر    محدودیت دوم .  باشد  داده  قرار  تأثیر   تحت   را  به 

ممکن  تواند این باشد که محدودیت سوم می . بوده باشد تأثیرگذارممکن است به دلیل ایجاد اثر تمرین، بر نتایج پیگیری بود که 

محقق حتی پس از طی    بسیار باالی درمانگر است توسطاست اجرای فنون رفتاردرمانی دیالکتیکی که مستلزم مهارت و تجربه  

را ضروری   هایافتهبرخورد محتاطانه با    ها محدودیتهمراه بوده باشد. این    هایی کاستیآموزشی و مطالعات تفصیلی با    هایدوره

 .گیرد صورت الزم  هایاحتیاط  پذیریتعمیمساخته و الزم است در 

 پیشنهادات پژوهش: 

می   بپیشنهاد  واضحهشود  درمـانی    ترمنظور  اثـرات  روش  شـدن  مطالعات  دو  در  باالتر،  دقت  نمونـه   حجم  با   تریگسترده با 

بـه بررسـی و مقایسـه درمـان   مشابه  هایطرح  در  شودمی  توصیه  .مـذکور بـا دیگـر رویکردهـای رایـج پرداخته شود  بـاالتر 

  در   متعدد   پیگیری  های دوره  از  بعدی  های پژوهش  و درشود    استفاده   کمی،   های روش  کنار   در  نیز  کیفی   هایمصاحبه  از  آینده

 شود. آشکار بیشتر مداخله اثر پایداری تا  گیرند  بهره متفاوت،  زمانی  هایفاصله

 کاربرد پژوهش: 

  ؛ وهای خانواده دادگستری استفاده شودو معاونت پیشگیری از آسیب   زوجین  در مراکز مشاوره  توانمی  این پژوهش  هایاز یافته

نیروی انتظامی و حتی برای    بهزیستی،  کمیته امداد،در  ها  زوج برای  رفتاردرمانی دیالکتیک  هایی در زمینه  ها و همایشکارگاه

 برگزار شود.والدین در مدارس 

 مالحظات اخالقی: 

های در پژوهش بوده و با  کنندههای واالی انسانی و اخالقی شرکتاصول و ارزش   ایتپژوهشگر پایبند به رع   در پژوهش حاضر،

نتایج آگاهانه و تعهد به محرمانه بودن  آزمودنیانجام  پژوهش  کسب رضایت  از شده است و محقق متعهد شده است که  را  ها 

طور انتشار نتایج پژوهش اصول اخالقی به  و در طراحی و اجرا و  جانی و روانی در این پژوهش مصون بدارد.  های مالی،آسیب 

 کامل رعایت شده است. 
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 تضاد منافع: 

می مقالهگواهی  فصلنامهشود  به  ارسالی  پایانی  از  برگرفته  بهداشت  و  خانواده  هیچنامهی  تحت  و  است  دانشجویی  گونه ی 

 است. حامی مالی سازمان، نهاد و شخص ثالثی قرار ندارد و فاقد هرگونه  حمایتی از ارگان،

 تشکر و قدردانی

رساله از  بخشی  مطالعه  افراد این  همه  از  مقاله  این  نویسندگان  است.  تهران  تحقیقات  و  علوم  دانشگاه  مشاوره  دکتری  ی 

پژوهش،ریاست دادگاه خانواده مجموعه قضایی شهید باهنر،رئیس  شورای مرکزی شورای حل اختالف شهر شرکت کننده در 

 کند.  ینیک ارغوان تقدیر و  تشکر میتهران،کارکنان کل
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