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 چکیده 

ها و رفتارشان، زندگی خود را بهتر کنند. از آنجا که رفتارها به عنوان راهی توانند با انتخاب آگاهانه احساسمردم می:  مقدمه

از رابطهبرای حل نا انتخاب میکامی ناشی  به آنای ناخوشایند  افرادی که در زندگی  ها نیاز است  شوند، پس هنگام تعامل با 

شود، شاید بتوان از طریق های مؤثرتری انجام گیرد. همچنین رفتار غیر مسئوالنه فرد باعث بروز اضطراب می بایست انتخابمی

قرا هدف  را  اضطرابی  حساسیت  درمانی  داد.  واقعیت  حساسیت  ر  بر  درمانی  واقعیت  اثربخشی  تعیین  هدف  با  حاضر  پژوهش 

 اضطرابی زنان واجد طالق عاطفی انجام شده است.  

آزمون  :پژوهشروش   پیش  طرح  با  آزمایشی  نیمه  پژوهش  یک  کنترل،    -طی  گروه  و  آزمون  براساس    30پس  که  زن 

جامع از  بودند  عاطفی  طالق  واجد  گاتمن  عاطفی  طالق  زنپرسشنامه  تمام  شامل  آماری  مراجعهه  به  های   مرکزهایکننده 

سرا سال  هامشاوره  در  تهران  شهر  محله  کنترل(   13۹۵ی  گروه  و  آزمایش  )گروه  گروه  دو  در  تصادفی  گمارش  با  و  انتخاب 

هر دو گروه جهت پس آزمون به فهرست تجدید   ،جلسه آموزش نظریه انتخاب برای گروه آزمایش  ۸جایگزین شدند. پس از  

 های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. نظر شده حساسیت پاسخ دادند. داده

های حساسیت اضطرابی در  منجر به کاهش میانگین مؤلفه  و آموزش نظریه انتخاب   نتایج نشان داد واقعیت درمانی   ها:یافته

 شده است.واجد طالق عاطفی های زن

در  گیری:نتیجه استواقعیت  هیجانی  درگیری  و  سلیم  عقل  بر  مبتنی  روش  یک  می  مانی  کاهش  که  جهت  در  آن  از  توان 

 های ناشی از طالق عاطفی نظیر حساسیت اضطرابی استفاده کرد.  آسیب
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 زنان واجد طالق عاطفی  رد اثربخشی واقعیت درمانی بر حساسیت اضطرابی

 

 : مقدمه

آید. در واقع هر خانواده باید به عنوان یک شمار میترین نهادهای جامعه بهخانواده به عنوان یک واحد اجتماعی کوچک، از مهم

هنای منورد احتنرام و هنا و آداب و رسنوم و همچننین ارزشآجر از دیوارهای یک جامعه و مرکز اصلی حفظ و نگهداری سننت

تنرین هنا، کنانون صنمیمییک نهاد نیرومند برای روابط اجتماعی پایدار در میان بستگان، منشاء بیان و تجلی هیجنانگرانبها،  

تنرین واحند جامعنه اسنت. (. خنانواده مهنم1روابط در میان افراد و پرورش فکر، ذهن، اخالق و ارتقاء روح در نظر گرفته شود )

تنرین کند، به عنوان مهمی ایجاد یک رابطه خانوادگی و پرورش نسل آینده فراهم میازدواج به این دلیل که ساختار اولیه را برا

بار ازدواج درصد از جمعیت جهان حداقل یک  ۹0دهند بیش از  ترین رابطه انسانی توصیف شده است. شواهد نشان میو اساسی

دسنت آورد تنوان بنهخانواده سالم را در صورتی میای سالم دارد و دستیابی به یک جامعه امن نیاز به خانواده  (.2خواهند کرد )

که اعضای آن از سالمت روانی برخوردار باشند و ارتباط مطلوبی با یکدیگر برقرار کنند. بنابراین، اگر اعضنای خنانواده و روابنط 

نواده آرامش اسنت کنه ترین مسئله در ازدواج و تشکیل خاها سالم و استوار باشد، اثرات مثبتی بر جامعه خواهد داشت. مهمآن

آید. مطلوبیت زندگی، رضایت از زندگی و کیفیت و درجه سازگاری زناشویی تحت تأثیر عوامل مختلفی دست میتوسط افراد به

با افزایش تعارض در روابنط زوجنین،   (.3دهد )قرار دارد که ارزیابی آن بخشی از ادبیات مشاوره ازدواج و خانواده را تشکیل می

 (.  4شود )فزایش یافته و نارضایتی بیشتری حاصل میناسازگاری ا

 11های مختلف بنین ترین تأثیر مخرب تعارض است. میزان طالق در کشور ایران براساس آمارهای موجود در سالطالق، شایع

احمددوست، پور و پور، اسدی، کیانی، شیرعلیدرصد در حال نوسان است و در کل آمار حاکی از افزایش آن است )بخشی  16تا  

هنا بنه طنور رسنمی بنا مراجعنه بنه ( طالق آشکار: نوعی از طالق که زوج1طالق را می توان به دو دسته تقسیم کرد:   (.13۹1

که سنر راه  یبه دالیل فرهنگی، ارزشی، معنوی و موانع و قوانیننوع طالق ( طالق پنهان: این 2اند، و دادگاه از یکدیگر جدا شده

بنه هنا آندیگنر روابنط که در حالی ،زندگی می کنند یکدیگربا   تنها  ها. در این نوع از طالق، زوجکار نیستآشقرار دارد،    هازوج

گرهنا برخنی از پنژوهش(. 6شود )نامیده می 1طالق عاطفیطالق، این نوع از   اشتیاق است.یا بدون شور و    شده  طور کامل قطع

اند بدین معنی که رابطه زناشویی رو به وخامنت اسنت و طر نشان ساختهطالق عاطفی را به عنوان مرحله اول در روند طالق خا

رود و نیازهای عاطفی زن و شنوهر شود. هنگامی که دیدگاه سنتی افراد نسبت به طالق از بین میحس غرابت جایگزین آن می

های ترین جنبهیکی از پر تنش  طالق عاطفی  (.7)کند  هستند در خانواده برآورده نشود، زمینه را برای طالق عاطفی تشدید می

 (. ۹و ۸ها دارد )که اثر مستقیمی بر کیفیت روابط زوج شودمشکلی جدی در کشور ایران محسوب می ها وروابط زوج

کننند در مقایسنه بنا سنایر افنراد متأهنل دهد افرادی که برای طنالق عناطفی ینا رسنمی اقندام مینشان می  هاپژوهشبرخی  

شنناختی کنه ممکنن اسنت زننان های روان. یکی از مؤلفهشناختی  با یکدیگر دارندهای روانخی ویژگیهای فردی در برتفاوت

تنرس از  حساسیت اضطرابی .(11و  10) است 2حساسیت اضطرابیو  از خود نشان دهند، اضطراب  و مطلقه  طالق عاطفی  واجد

شنود کنه نسنبتا  آمادگی شناختی نگریسنته منی  شناختی حول محور اضطراب است و به عنوان پیشهای بدنی و رواناحساس

هنای بندنی حساسیت اضطرابی به عنوان مفهومی کلی خود شامل سه عامل مرتبه پایینی تنرس از احسناس  (.12ار است )پاید

 شنودهای اجتماعی( و ترس از عدم کنترل شناختی میهای قابل مشاهده عمومی )نگرانیترس از نشانههای جسمانی(؛  )نگرانی

های مرتبط با اضطراب اهمیت کسب کرده و منحصر بنه حساسیت اضطرابی مفهومی است که به طور فزاینده در پژوهش(.  13)

به عبارت دیگنر حساسنیت   (.1۵و  12و  14های هیجانی منفی نظیر عاطفه منفی است )فرد از تمایل عمومی برای تجربه حالت

بخنش شنناختی نگهدارننده و تنداوم های اضطراب اسنت و از عوامنل سببآمیز نشانه اضطرابی گرایش به ترس و تفسیر فاجعه

 
1 . emotional divorce 
2 . anxiety sensitivity 
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های فراخنوان هایی در بازیابی و پردازش اطالعات مربوط به محرکاضطرابی است. حساسیت اضطرابی به سوگیری  هایاختالل

حساسنیت (. 17) گنردد میهایی با انگیختگی فیزیولوژیک بناال( و منجر به اجتناب فرد از قرار گرفتن در موقعیت16)اضطراب  

انند در گران مندعی(. برخی پژوهش1۸سازد )ثر میمتأ اضطرابی، یک عامل آسیب پذیری درجه اول است که ادراک استرس را  

شناسی روانی اضطراب سوق پیدا کند، تا حدودی بستگی بنه شود حساسیت اضطرابی به سمت آسیبنهایت آنچه که باعث می

   (.12شان را نظارت و مدیریت کنند )های فیزیکی، شناختی و رفتاری اضطرابه نشانهاین دارد که افراد چگون

هنای ، تضاد خواسنتههای زناشویی را ناشی از انتخاب رفتارهای غیر مسئوالنه و نادرستتعارض 2گالسر  1رویکرد واقعیت درمانی

واقعیت درمانی یک روش مبتنی بر عقل سنلیم (. 20و 1۹کند )در روابط زناشویی بیان میها زوجین و غیر واقعی بودن خواسته

به نظر گالسر انسان دو نیاز اساسی دارد: یکی دوست داشتن و دیگری دوست داشته شدن. اگر انسان و درگیری هیجانی است.  

ران باعنث کند. شکست در برقراری ارتباط عاطفی بنا دیگننتواند این دو نیاز اساسی را ارضاء کند، هویت شکست در او رشد می

ها دوری جوید. در این حالت توجه فرد بنه در خود را انکار کند و از ارتباط با افراد دیگر و درگیری با آنشود تا فرد این نیاز  می

شود. به عبارت دیگر »خود درگیری« پیدا خواهد شد. این نظریه بر کیفیت هویت، شکل گیری و تغیینر سوی خود معطوف می

 (. 22و  21نماید، استوار است )سان در هنگام مواجهه با اضطراب و ناراحتی غیر قابل توصیف میآن زیرا که رفتار ان

ی درمانی و مشاوره و آموزشی متعددی برای بهبود روابط عاطفی زوجین صورت گرفته است. در این پژوهش بنه دلینل هاروش

ک شود، تا خود را ارزیابی و نظاره کند آیا آنچه را کنه رویکرد مثبت واقعیت درمانی که هدف اصلی آن، این است که به فرد کم

هنا، شود یا خیر. در صورت پاسخ منفی به فرد کمک شنود تنا راهخواهد میدست آوردن چیزی که میدهد منجر به بهانجام می

حاکی از اثر بخشی ها  پژوهشتر است جستجو و شناسایی کند.  شان بیشها و برخوردهای متفاوتی را که احتمال موفقیتشیوه

(؛ 27و  26و  2۵و  24و  23)  و شنادکامی و کیفینت زنندگی  های زناشویی و افنزایش بهزیسنتیتعارضواقعیت درمانی در کاهش  

در خصوص   های کمیبا این وجود پژوهشبوده است. اما  (  2۹)بهبود روابط صمیمانه زوجین  و  (  2۸)  بازسازی باورهای ارتباطی

طالق عاطفی   واجدهای خاص مانند زنان  و به ویژه حساسیت اضطرابی در نمونه  اضطراب  نی نظیرهای هیجاحالت  اثر بخشی بر

افزاید و از این رو سوال اصلی پنژوهش حاضنر بنه قنرار زینر صورت گرفته و این موضوع بر اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر می

 ش است؟آیا واقعیت درمانی بر حساسیت اضطرابی زنان واجد طالق عاطفی اثربخبود:

 

 پژوهش:    روش

-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمنام زن-پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون

بود کنه  13۹۵سال تهران با شکایت مشکالت زناشویی در  شهر هایمشاوره سرای محله کزهایکننده به مرهای متأهل مراجعه

شناخ  و  طنالق عناطفی    مقیناساجنرای    مصناحبه و  انجام  تصادفی انتخاب شدند و پس از  به صورت  فرن  1۵0،  اهاز میان آن

نفنر پیشننهاد شنده  1۵با توجه به اینکه حداقل حجم نمونه برای هر گنروه  نفر    30تعداد    ،تجدیدنظر شده حساسیت اضطرابی

هنای ورود بنه از جملنه منالک.  ، انتخناب شندندبودند  و حساسیت اضطرابی  طالق عاطفی  هر دو  از زنانی که واجد  (،30است )

زای خنانوادگی بنرای سال و زندگی مشترک با همسر، عدم وقنوع روینداد آسنیب  ۵پژوهش طول مدت ازدواج به مدت حداقل  

پزشنکی های جسمانی و روانهای خروج از پژوهش بیماریسال گذشته و حداقل تحصیالت دیپلم و از جمله مالک ۵ها در  زوج

بینی نشده )مانند جلسه، وقوع رویداد پیش  3، مصرف دارو، غیبت بیش از  کننده یا همسرشدر شرکت  شناختی همزمانو روان

 
1 . reality therapy 
2 . Glasser 
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ها بنا اهنداف کنندهپس از آشنایی شرکت  و ابراز عدم تمایل به همکاری بود.  کننده یا همسرشبرای شرکتبیماری، مرگ و ...(  

هنا وارد پژوهش شامل محرمانه مانندن اطالعنات شخصنی و اعنالم رضنایت، آنپژوهش و اطمینان از رعایت مالحظات اخالقی 

 پژوهش شدند.

( 1۹۹۸( توسنط گناتمن )0( ینا خینر )1ای به صورت بلنی )گویه به شکل دو گزینه  24این مقیاس در    .1مقیاس طالق عاطفی

باالتر باشد، به معننای اینن اسنت کنه و    ۸چه تعداد آن برابر عدد  های مثبت، چنانتنظیم شده است. پس از جمع کردن پاسخ

(. در پژوهش موسنوی و 31هایی از طالق روانی در وی مشهود است )زندگی زناشویی فرد در معرض جدایی قرار داشته و نشانه

دسنت آمند و رواینی صنوری اینن پرسشننامه بنا نظنر بنه  ۹3/0( اعتبار آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ  201۵نژاد )رحیمی

 ها تأیید گردید.  متخص 

 36( شنامل  1۹۹۸شاخ  تجدیدنظر شده حساسیت اضطرابی تیلور و کنوکس )  .2شاخ  تجدیدنظر شده حساسیت اضطرابی

هنای ماده(، تنرس از نشنانه 6) های قلبی عروقیشش موضوع اختصاصی حساسیت اضطرابی شامل ترس از نشانهماده است که  

مناده(، تنرس از  4ای )هنای معنده و رودهماده(، ترس از نشانه  ۸)  شاهده برای عمومهای قابل مماده(، ترس از نشانه  7)  تنفسی

-در یک طیف لیکرت پنج درجنهماده( را  ۵)  های فقدان کنترل شناختیماده( و ترس از نشانه  6)  ای و عصبیهای تجزیهنشانه

اعتبنار »شناخ   (32درزی و محمندی )منرادی مننش، میرجعفنری، گنودر پنژوهش    .دهدمورد ارزیابی قرار می  4تا    0از    ای

تجدیدنظر شده حساسیت اضطرابی« بر اساس سه روش همسانی درونی، بازآزمایی و تنصیفی محاسبه شد که برای کل مقیاس 

شاخ  تجدید نظر شنده حساسنیت اضنطرابی« از »دست آمد. روایی همزمان  به  ۹7/0و    ۹۵/0،  ۹3/0به ترتیب ضرایب اعتبار  

نشانگانی« انجنام شند کنه ضنریب همبسنتگی   ۹0با پرسشنامه »فهرست بازبینی شده تجدید نظر شده    طریق اجرای همزمان

  حاصل آن بود. ۵6/0

 های واقعیت درمانیشرح جلسه

 جلسه اول:  اهداف ➢

تر ویژگنی افنرادی کنه از کنتنرل بیروننی تر برای فهم بیشهای بیشتعریف مفهوم کنترل بیرونی و استفاده از مثال -

 کنند.  میاستفاده 

 آورد.وجود میبیان مشکالتی که این خصلت در زندگی زناشویی به -

 اهداف جلسه دوم: ➢

 به دانش زیر دست یابند:  هاکنندهشرکت

 همه افراد دارای پنج نیاز اساسی هستند. -

 .میزان این نیازها در افراد مختلف متفاوت است -

 بردارد.  ازدواج کانونی است که باید در جهت ارضا این نیازها گام -

 اهداف جلسه سوم: ➢

 .  های این نیازها در خود آگاهی یابندبا این نکته که نسبت به تفاوت  هاهآشنایی شرکت کنند -

 .هاهآموزش ترسیم نیمرخ نیازها به شرکت کنند -

 اهداف جلسه چهارم: ➢

 شان از دایره حل تعارض استفاده نمایند.تا در مورد مسایل  هاهآموزش به شرکت کنند -

 
1 . Emotional Divorce Scale 
2 . Anxiety Sensitivity Index-Revised 
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 جلسه پنجم:اهداف   ➢

طنور لفه افکار و اعمال بهتنها بر دو مؤ  فرد  مؤلفه است،  4شامل    فردکه رفتارهای    هاهکنندآموزش این نکته به شرکت -

 دارد.  مستقیم کنترل

 :اهداف جلسه ششم ➢

 .هاهآموزش مفهوم دنیای کیفی به مراجع -

 جلسه هفتم:  اهداف ➢

 .بیان مفهوم تعارض -

 .نحوه رویارویی با تعارض -

 جلسه هشتم:  اهداف ➢

 .  ندادافی که در درمان به دست آوردهها برای نگهداری اهبررسی طرح -

 .  در مورد برنامه  هادهدست آوردن بازخورد از شرکت کننهب -

 فراهم آوردن فرصتی برای اختتام جمعی برنامه از طریق یک برنامه دسته جمعی و گروهی مناسب. -

های واقعیت درمانی، داوطلباننه که پس از مشاهده فراخوان شرکت در گروهکننده  افراد شرکترائه توضیح یکسان برای  پس از ا

هنا بنه کننندهافراد شرکت ها،آن در مورد اهداف پژوهش و کسب رضایت آگاهانه،  مشاوره مراجعه و ثبت نام کردند  کزهایبه مر

هنا افنرادی کنه ، سنپس از مینان آنفتندگر قرار گرپاسخ دادند و تحت مصاحبه توسط پژوهشها  نامهبه پرسش  گروهیصورت  

 حساسنیت  شنده  تجدیندنظر  براسناس شناخ   و حساسیت اضطرابی  عاطفی  طالق   براساس مقیاس  واجد هر دو طالق عاطفی

به صورت تصادفی   ...  و  و با همتاسازی سن  انتخاب شدندهای ورود و خروج از پژوهش  و با در نظر گرفتن مالکبودند    اضطرابی

در ، امنا  قرار گرفنت  آموزش واقعیت درمانی  دقیقه  120  به مدت  جلسه هفتگی  ۸  تحتگروه آزمایش،  .  گرفتند  در دو گروه قرار

 حساسنیت شنده تجدیندنظر شناخ ، دوره مداخله واقعیت درمانیت نگرفت. پس از اتمام گروه کنترل هیچ درمانی صور  مورد

   هر دو گروه تکمیل شد.  هایهکنندتوسط شرکتاضطرابی 

 

 : هایافته

بنود.  7۵/2و  ۸7/34و گروه کنتنرل  61/2و  33/3۵گروه آزمایش به ترتیب  هایهکنندمیانگین و انحراف استاندارد سن شرکت

گر آن است کنه (. این مطلب بیانP  ،477/0(=2۸)t>0۵/0دو گروه به لحاظ میانگین سن تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند )

در گروه آزمایش بنه ترتینب   هایهکنندشرکت  هایانگین و انحراف استاندارد سن همسردو گروه به لحاظ سن همگن بودند. می

بود. دو گروه به لحاظ مینانگین سنن همسنر نینز تفناوت معنناداری بنا یکندیگر  30/3و    ۹3/37و گروه کنترل    6۸/3و    60/37

گی مشنترک بنرای گنروه آزمنایش بنه های زند(. همچنین میانگین و انحراف استاندارد سالP ،261/0(=2۸)t>0۵/0نداشتند )

های زندگی مشترک نیز تفاوت معناداری بود. دو گروه به لحاظ میانگین سال  72/3و    7۵/۸و گروه کنترل    02/3و    ۸6/7ترتیب  

نفنر دو فرزنند  ۵ینک فرزنند و  هنایهکننندنفر از شنرکت  10. در گروه آزمایش  (P  ،۵3۸/0(=2۸)t>0۵/0با یکدیگر نداشتند )

، P>0۵/0)  1نفر دو فرزند داشتند. اسنتفاده از آزمنون کنای اسنکوئر پیرسنون  2نفر یک فرزند و    13در گروه کنترل  داشتند و  

677/1(=1)2 نفنر در  ۸( نشان داد که دو گروه به لحاظ تعداد فرزندان تفاوت معناداری با یکندیگر ندارنند. مینزان تحصنیالت

 
1 . Pearson Chi - square 



 زنان واجد طالق عاطفی  رد اثربخشی واقعیت درمانی بر حساسیت اضطرابی

 

نفنر در  ۹نفر در گروه آزمنایش و   7تر بود. همچنین میزان تحصیالت  پاییندر گروه کنترل کارشناسی و    نفر  6گروه آزمایش و  

( نشنان داد کنه دو P ،۵36/0(=1)2>0۵/0گروه کنترل کارشناسی ارشد و باالتر بود. استفاده از آزمون کای اسکوئر پیرسون )

گنروه   هایهکنندشرکت  همسرهایر از  نف  6گروه به لحاظ میزان تحصیالت تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند. میزان تحصیالت  

نفنر از همسنرهای  ۹الت گروه کنترل کارشناسی و پنایین تنر بنود. و نینز مینزان تحصنی هایندهنفر از شرکت کن  7آزمایش و  

گروه کنترل کارشناسی ارشد و باالتر بود. اسنتفاده از آزمنون کنای  هایندهکننفر از شرکت ۸وه آزمایش و  گر  هایهکنندشرکت

دو گروه به لحاظ مینزان تحصنیالت تفناوت معنناداری بنا  های( نشان داد که همسرP  ،136/0(=1)2>0۵/0ئر پیرسون )اسکو

 یکدیگر ندارند.
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 های حساسیت اضطرابی در مراحل پیش و پس آزمونویلک مؤلفه -. میانگین، انحراف استاندارد و شاخ  شاپیرو1جدول 

Table 1. Mean, standard deviation and Shapiro-Wilk index of anxiety sensitivity components 

in pre- and post-test stages 

 آزمون
 شاخص آماری 

 گروه کنترل  گروه آزمایش 

 پس آزمون  پیش آزمون  پس آزمون  پیش آزمون  

 M ۹3/10 07/۵ 33/10 40/10 عروقی   –های قلبی ترس از نشانه

 
S 41/4 31/2 10/4 73/3 

S-W (NS)۹6۹/0 (NS)۹41/0 (NS)۸۸4/0 (NS)۹22/0 

 M 67/۵ ۵3/2 ۸6/۵ ۹3/۵ روده ای –های معده ترس از نشانه

 
S 03/2 ۸۵/1 23/2 ۸0/2 

S-W (NS)۸۸4/0 (NS)۹06/0 (NS)۹41/0 (NS)۸۹4/0 

 M 20/12 ۸7/6 47/12 47/12 ترس از نشانه های تنفس 

 
S ۹4/۵ 11/3 70/4 4۵/4 

S-W (NS)۹۵7/0 (NS)۹41/0 (NS)۸۹4/0 (02/0=p)۸۵3/0 

 M 67/20 13/12 40/1۹ 40/1۸ های اضطرابی در جمع ترس از واکنش

 
S ۵6/4 42/3 2۵/۵ 43/7 

S-W (007/0=p)۸22/0 (022/0=p)۸۵۸/0 (NS)۹۵2/0 (NS)۹36/0 

 M 20/۵ ۸0/1 ۵3/۵ 73/4 ترس از عدم مهار شناختی و 

 
S 36/4 26/1 ۸7/3 63/3 

S-W (NS)۹14/0 (NS)۹1۸/0 (03۸/0=p)۸73/0 (NS)۹0۵/0 

 M ۸6/11 27/۵ 26/10 07/10 ای و عصبیهای تجزیهترس از نشانه

 
S 10/4 ۵۸/2 61/3 ۵۵/3 

S-W (NS)۹0۹/0 (NS)۸۹0/0 (NS)۹۵۸/0 (NS)۹17/0 

 

 غیر معنادار NSویلک،  –شاخ  شاپیرو  S-Wانحراف استاندارد،  Sمیانگین،  Mنکته: 

ها را نیز  هر یک از آن  1ویلک  -های حساسیت اضطرابی، شاخ  شاپیرو  عالوه بر میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه  1  جدول

های تنفس در مرحله ویلک  مربوط به مؤلفه ترس از نشانه  -های شاپیرونشان می دهد. همچنان که مالحظه می شود، شاخ 

از واکنشم(،  P  ،۸۵3/0  =Ω=020/0)  پس آزمون گروه کنترل های اضطرابی در جمع در مرحله پس آزمون گروه ؤلفه ترس 

( P  ،۸73/0  =Ω=03۸/0و ترس از عدم مهار شناختی در مرحله پیش آزمون گروه کنترل)(  P  ،۸۵۸/0  =Ω=022/0)  آزمایش

در  (،  P  ،۸22/0  =Ω=007/0و ترس از واکنش های اضطرابی در جمع در مرحله پیش آزمون گروه آزمایش )  0۵/0در سطح  

گر آن است که توزیع مؤلفه های مزبور در گروه ها غیر نرمال است، با وجود  معنادار است. اگرچه این موضوع بیان  01/0سطح  

 
1 . Shapiro -Wilk 



 زنان واجد طالق عاطفی  رد اثربخشی واقعیت درمانی بر حساسیت اضطرابی

 

های اضطرابی در مرحله پیش آزمون گروه آزمایش به  وان گفت تنها مؤلفه ترس از واکنشاین با توجه به سطح معناداری می ت

اصله دارد. به همین دلیل نمودار باکس پالت مربوط به آن مؤلفه در گروه آزمایش ترسیم و  صورت چشمگیر از توزیع نرمال ف

کننده   به شرکت  مربوط  اطالعات  که  روش  10معین شد  از  استفاده  با  و سپس  ابتدا حذف  مزبور  داده  بنابراین  بوده،    پرت 

ست که برای برآورد مقادیر گم شده از رویکرد  ای ا یک فرایند دو مرحله  EMالگوریتم  [  ( برآورد شدEM« )1»بیشینه انتظار 

گیرد.  های گم شده، تحلیل رگرسیونی مورد استفاده قرار میبرای برآورد ارزش  Eکند. در مرحله  بیشینه احتمال استفاده می

مرحله   داده   Mدر  جایگزینی  از  استفاده  با  و  احتمال  بیشینه  روش  کمک  )یعنی همبستگیبه  پارامترها  گم شده،  ها(  های 

ها از در مقایسه با دیگر روش   EMروش    ها (. از نظر بسیاری از صاحب نظر2006یرز، گامست و گوارینو،  ا)م شوندبرآورد می

رسد که ارزش آن در   ۸۹2/0ویلک به    -با این عمل شاخ  شاپیرو.  ](200۵کارآمدی بسیار باالیی برخوردار است )کالین،  

 غیر معنادار بود.   0۵/0سطح 

از   توزیع مفروضه،  آزمونپیش  بودن  نرمال  مفروضه  اشاره شد،  قرار گرفت. همچنان که  بررسی  تحلیل کوواریانس مورد  های 

 ها مورد بررسی قرار گرفته است. ابراین، در بخش بعدی دیگر مفروضهبررسی شده و بن 1سطوح متغیر وابسته در جدول 

 ت گروهیالف( آزمون استقالل متغیرهای پیش آزمون از متغیر عضوی

یکی از مفروضه های تحلیل کوواریانس عدم معناداری تفاوت متغیرهای وابسته قبل از اجرای متغیر مستقل است. برای آزمون  

از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد ارزش   غیر معنادار است    0۵/0در سطح    Fاین مفروضه 

(266/0=p  ،377/1(=23  6و )F  این  )وه آزمایش و کنترل گر آن است که پیش از اجرای متغیر مستقل بین دو گرموضوع بیان

از عضویت های حساسیت اضطرابی تفاوت معناداری وجود نداشته و مفروضه استقالل متغیرهای پیش آبه لحاظ مؤلفه زمون 

 های پژوهش حاضر برقرار است.  گروهی در بین داده 

برابری واریانس های   آزمون  برای  ب(  برابری واریانس خطای متغیرخطا:  آزمایش و  آزمون  آزمون در بین دو گروه  های پس 

 استفاده شد.   2کنترل از آزمون لون 

 آزمون لون در بررسی برابری واریانس های خطا . 2جدول 

Table 2. Levon's Test for Equality of Error Variances 

 F 1df 2df Sig مؤلفه های حساسیت اضطرابی 

 7۹0/0 2۸ 1 072/0 عروقی  –رس از نشانه های قلبی ت

 ۹14/0 2۸ 1 012/0 روده ای  –ترس از نشانه های معده 

 4۹۸/0 2۸ 1 472/0 ترس از نشانه های تنفس  

 ۸06/0 2۸ 1 062/0 ترس از واکنشهای اضطرابی قابل مشاهده  

 024/0 2۸ 1 71۵/۵ ترس از عدم مهار شناختی  

 ۵0۹/0 2۸ 1 447/0 زیه ای و عصبیترس از نشانه های تج

 

هنای های خطای همه مؤلفنههمچنان که در جدول فوق دیده می شود، به استثنای مؤلفه ترس از عدم مهار شناختی واریانس

هنای حساسیت اضطرابی در مرحله پس آزمون در دو گروه تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند. بنابراین مفروضه برابری واریانس

ای، ترس از نشانه های تنفس، ترس از روده  -عروقی، ترس از نشانه های معده  -های ترس از نشانه های قلبی  رای مؤلفهخطا ب

 
1 . Expectation Maximization  imputation 
2 . Leven 



88-103 ص 1398دوره نهم، شماره دوم، تابستان   فصلنامه خانواده و بهداشت  

Family and Health Quarterly, vol9, Issue 2, Summer 2019, ISSN: 2322-3065 

 

واکنشهای اضطرابی قابل مشاهده در جمع و ترس از نشانه های تجزیه ای و عصبی در دو گروه برقرار است. امنا بنا توجنه بنه 

خطای مؤلفه ترس از عدم مهار شنناختی منی تنوان گفنت کنه تفناوت در   در مقایسه واریانس های  Fسطح معناداری ارزش  

اینن موضنوع  هنا،اشت با توجه به برابری حجم نمونهواریانس های خطا برای دو گروه چندان فاحش نبوده و می توان انتظار د

 ثیر قرار ندهد.  أ نتایج تحلیل را تحت ت

 ج( آزمون همگنی شیب خط رگرسیون. 

 مقایسه شیب خط رگرسیون بین پیش آمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل. 3جدول 

Table 3. Comparison of slope of regression line between pretest and posttest in experimental 

and control groups 

 سطح معناداری  F مؤلفه های حساسیت اضطرابی 

 120/0 722/1 عروقی  –ترس از نشانه های قلبی 

 4۸۹/0 ۹۸4/0 روده ای  –ترس از نشانه های معده 

 4۹۸/0 0۹6/1 ترس از نشانه های تنفس  

 24۵/0 362/1 ترس از واکنشهای اضطرابی قابل مشاهده  

 2۸7/0 2۸1/1 ترس از عدم مهار شناختی  

 6۵۸/0 7۸۹/0 ترس از نشانه های تجزیه ای و عصبی

                                        

همچنان که در جدول فوق دیده می شود تفاوت شیب خط بین پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل برای  

غیر معنادار است، این موضوع نشان از همگنی شیب خط رگرسیون بین    0۵/0همه مؤلفه های حساسیت اضطرابی در سطح  

 رابی در دو گروه آزمایش و کنترل دارد. پیش آزمون و پس آزمون مؤلفه های حساسیت اضط

 تحلیل کوواریانس چند متغیری به کار گرفته شند، بررسنی مفروضنه همگننی مناتریس هنای کووارینانس  ها،دادهبرای آزمون  

 نشنان داد کنه مفروضنه مزبنور در بنین داده هنا برقنرار اسنت«  2»ام بناکس  به وسیله آمناره  1متغیرهای وابستهمشاهده شده  

(13۸/0=P، 33۸/1=F ،70۵/36 =Box's M .) در سطح معناداری 20با درجه آزادی  3کرویت بارتلتهمچنین نتیجه آزمون ،

این موضوع بیانگر آن است که  سطح قابل قبولی از همبستگی بین مؤلفنه هنای حساسنیت (. χ2=  ۹0۵/۵4)  معنادار بود  01/0

ری روش مناسبی برای مقایسه مؤلفه های حساسنیت اضنطرابی در اضطرابی برقرار بوده و بنابراین تحلیل کوواریانس چند متغی

 بین دو گروه آزمایش و کنترل است. 

های گردآوری شده، تحلیل کوواریانس چند متغیری اجرا و نتنایج نشنان داد ها در بین دادهپس از اطمینان از برقراری مفروضه

. بنه معننادار اسنت 01/0( در سنطح F(6و  17= )2partial  ،01/0>P ،۸۵۹/11=۸07/0، ویلکنز المبندا=1۹3/0) Fارزش 

همین دلیل به منظور آگاهی از اثر متغیر مستقل بر هر یک از سطوح متغیر وابسته به صورت مجزا، تحلیل کوواریانس یکراهنه 

 به کار گرفته شد.  

 
1 . observed covariance matrices of the dependent variables 
2 . Box’s M 
3 . Bartlett test of sphericity 
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اسیت اضطرابی در دو گروه  تحلیل کوواریانس یک متغیره در ارزیابی اثر اجرای متغیر مستقل بر مؤلفه های حس. 4جدول 

 آزمایش و کنترل

Table 4. Univariate analysis of covariance in evaluating the effect of independent variable 

execution on anxiety sensitivity components in two experimental and control groups 

 سطوح متغیر وابسته

میانگین 

مجذورات بین 

 یگروه

میانگین 

 مجذورات خطا
F  2 سطح معناداری partial  

 704/0 001/0 212/۵2 04۹/4 2۸7/211 عروقی    -های قلبی ترس از نشانه

 ۵1۵/0 001/0 323/23 ۵01/3 6۵0/۸1 روده ای   -های معدهترس از نشانه

 ۵67/0 001/0 ۸10/2۸ ۹6۸/6 742/200 های تنفس  ترس از نشانه

رابی قابل های اضطترس از واکنش

 مشاهده  
71۵/3۸0 ۹۸7/1۹ 04۸/1۹ 001/0 464/0 

 321/0 004/0 402/10 ۹3۹/4 3۸0/۵1 ترس از عدم مهار شناختی  

 66۵/0 001/0 633/43 ۹32/4 1۹4/21۵ ای و عصبیهای تجزیهترس از نشانه

 

 است.   22رابر با و درجه آزادی خطا ب 1نکته: در تمام سطوح متغیر وابسته  درجه آزادی گروه برابر با 

رابی هنای حساسنیت اضنطهمه مؤلفه  01/0اداری  اجرای متغیر مستقل )واقعیت درمانی( در سطح معن  4براساس نتایج جدول  

، P<01/0) روده ای -(، تنرس از نشنانه هنای معندهF(1و  22= )P  ،212/۵2<01/0)  عروقنی  -شامل ترس از نشانه های قلبی

هنای اضنطرابی قابنل (، تنرس از واکننشF(1و  22= )P  ،۸10/2۸<01/0)  هنای تننفس(، ترس از نشانهF(1و    22= )323/23

( و تنرس از F(1و    22= )P  ،402/10<01/0(، ترس از عدم مهار شناختی )F(1و    22= )P  ،04۸/1۹<01/0)  مشاهده در جمع

زم به توضیح است که جندول ( را تحت تاثیر قرار داده است. الF(1و    22= )P  ،633/43<01/0نشانه های تجزیه ای و عصبی )

مربوط به هر متغیر را نشان می دهد. مجذور اتا بدین معناست که چند درصد از واریانس متغینر وابسنته بنه ( η2مجذور اتا )  4

اسنت،   704/0عروقی برابر با    -تای مؤلفه ترس از نشانه های قلبیوسیله متغیر مستقل تبیین می شود. به عنوان مثال مجدور ا

عروقی تحت تاثیر اجرای متغینر مسنتقل   -انس مؤلفه ترس از نشانه های قلبیدرصد از واری  4/70  معناست که تقریبا   این بدان

نشان داد که اجرای متغیر مسنتقل منجنر بنه   1)واقعیت درمانی( قرار گرفته است. در ادامه استفاده از آزمون تعقیبی بن فرونی

= P ،۸۵6/0=SE ،1۸۸/6<01/0) عروقنی -های قلبنیی شامل ترس از نشانهرابکاهش میانگین همه مؤلفه های حساسیت اضط

∆x̄روده ای -هننای معننده(، تننرس از نشننانه (01/0>P ،7۹6/0 =SE ،۸47/3 =∆x̄تننرس از نشننانه ،)01/0) هننای تنننفس>P ،

124/1  =SE  ،031/6  =∆x̄های اضنطرابی قابنل مشناهده در جمنع(، ترس از واکنش  (01/0>P ،۹03/1 =SE ،306/۸ =∆x̄ ،)

، P<01/0) هنای تجزینه ای و عصنبی( و تنرس از نشنانهP  ،۹46/0  =SE  ،0۵1/3  =∆x̄<01/0ترس از عندم مهنار شنناختی )

۹4۵/0 =SE  ،24۵/6 =x̄∆ .در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است ) 

 : ونتیجه گیری بحث  

هنای حساسنیت مؤلفنه هنایهبنه کناهش مینانگین نمنر رمانی منجرآموزش واقعیت د  نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد

 (؛23) اکبنری و دینارونند  هنایهنای حاصنل از پنژوهششده است. این یافته با یافتنهواجد طالق عاطفی    هایزن  اضطرابی در
 

1 . Bonfrroni post hoc 



88-103 ص 1398دوره نهم، شماره دوم، تابستان   فصلنامه خانواده و بهداشت  

Family and Health Quarterly, vol9, Issue 2, Summer 2019, ISSN: 2322-3065 

 

می و (؛ سنیدغال10و همکاران )  زمانی(؛  2۸و همکاران )  رمزی اسالمبولی  (؛2۵و همکاران )  برومند  (؛24و همکاران )  آقایوسفی

 هم راستا است.  (27) و همکاران  نادری( و 26) بخشفرح(؛  2۹)  پور و هاشمیانعرب(؛  11همکاران )

دارد کنه ( اذعان منی2012محمدی شعرباف و کیمیایی،  آقا  ؛ نقل از امیری،  2003گالسر )توان گفت  ها میدر تبیین این یافته

بندی واقعیت درمانی ینا آنچنه شان، زندگی خود را بهتر کنند. او در خالصهها و رفتارتوانند با انتخاب آگاهانه احساسمردم می

کنند که دنیا و خودشان ها همیشه به نحوی رفتار میکند که انسانکه بعدها نظریه کنترل نام گرفت، بر این نکته پافشاری می

واقعیت درمانی بنر پاینه نظرینه انتخناب بننا (. 33شان را حفظ نمایند )را به عنوان بخشی از دنیا کنترل کنند تا نیازهای اصلی

تواند برای برآوردن نیازهای اساسی خود شامل تعلق خاطر و رغبنت شده و بر این باور است که انسان توانایی انتخاب دارد و می

ن نیازهنا تصنحیح )عشق(، پیشرفت و قدرت، آزادی، تفریح و نیاز به بقاء و با ارزیابی خود خطاهایش را در برآوردن ای  اجتماعی

شناسی روانی آغاز خواهد شند کنه بنه معننای شود و اگر آن را نیاموخته باشد، آسیبکند. این کنترل از راه یادگیری ایجاد می

هنا و دسنت آوردن کنتنرل روی انتخنابهای نادرست گذشنته اسنت. بننابراین بنهارضای ناموفق این نیازها از راه تکرار انتخاب

کنند کنه عمیقنا  بنا ها باید موضوع درمان قرار گیرد. واقعیت درمانی به فرد کمک مید در زمینه انتخابپذیرفتن مسئولیت خو

هایش نقش دارد. اوست کنه بایند هایش روبرو شود و درک کند که خود )نه دیگران و دنیا( در بدبختیواقعیت رفتارها و انتخاب

های بهتری بنرای ها و رفتارهایش را فرا بگیرد تا بتواند به انتخابباره خواستهانکار را کنار بگذارد و درک کند که باید ارزیابی دو

این  (.34تر دست یابد )بخشتر، معنادارتر و لذتدست یافتن به رضایت از زندگی دست بزند و در نهایت به یک زندگی منعطف

مسئولیت شخصی ینا مقصنر دانسنتن دیگنران ینا  گیری ازکه رفتار انتخاب شده است، کنارهکند که به دلیل آنمدل تأکید می

ای ناخوشنایند . از آنجا که رفتارها به عنوان راهی برای حل ناکامی ناشنی از رابطنهجامعه برای مشکالت غیر قابل پذیرش است

 (.3۵) گیرد های مؤثرتری انجامبایست انتخابها نیاز است میشوند، پس هنگام تعامل با افرادی که در زندگی به آنانتخاب می

ها هنگام عاجز مانندن شود در حقیقت شامل صدها راهی است که انساندر این رویکرد آنچه به عنوان بیماری روانی خوانده می

کنند تا رفتار کنند. همچنین رفتار غیر مسئوالنه فرد باعنث بنروز اضنطراب در ارضای نیازهای اساسی ژنتیکی خود، انتخاب می

 (. 21اب باعث غیر مسئول بودن فرد شود )شود نه اینکه اضطرمی

توسنط  شندن از کنتنرل تا کندمی کمک او به باشد. داشته کنترل خود زندگی بر تواندمی که فهماندمی فرد  به  درمانی  واقعیت

 تواقعین هندف.  شنود  خنودش اعمنال  درون  از  باید  ها  کنترل  تمام  که  دهدمی  آموزش  او  به  و  کند،  فرار  جهان  بیرونی  نیروهای

پنذیری تأکید بر مفاهیمی چون کنترل، مسنئولیت(. 36) آورد دست به ا ر خود زندگی کنترل دوباره بیمار که است این  درمانی

 (. 3۵شناسی کنترل درونی است )تواند بر راهبردهای مقابله و منبع کنترل افراد اثر بگذارد. نظریه انتخاب روانو انتخاب می

منی شنکل بناور این از و دارد اشاره اضطراب با مرتبط عالیم و اضطراب  از  ترس  به  اضطرابی  حساسیت  سازهبندی  در یک جمع

هنای زن(.  37شند )  خواهند  منتهنی  اجتمناعی  و  شنناختیروان  جسنمانی،  زایآسیب  بالقوه  پیامدهای  به  هانشانه  این  که  گیرد

های هیجنانی منفنی احتماال  مستعد حالتکنند، ای که در روابط زناشویی تجربه میمستعد طالق عاطفی به دلیل موقعیت ویژه

شان عاجز هستند دچار که از در میان گذاشتن مشکالت و عواطف خود با همسرهایها ممکن است به دلیل اینهستند. این زن

واقعینت از سنویی،  های مرتبط با آن از جمله حساسیت اضطرابی شوند.  های هیجانی مانند اضطراب و سازهفشار روانی و حالت

هنا احتمناال  در درمنان تجربنه حساسنیت رفتار و احساسو کنترل    یپذیردرمانی با تأکید بر مفاهیمی چون انتخاب، مسئولیت

با انتخاب صحیح باورها و رفتارها هم به بازسازی روابط زناشویی خود و آموزد  اضطرابی از این رو موفق است که به این افراد می

هر پژوهشی اگرچه در ماهیت به دنبنال ارتبناط بنین عوامنل و ساسیت خود در مقابل اضطراب بپردازند. هم به مقابله مؤثر با ح
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ها ممکن اسنت بنر هایی را خواهد داشت. این محدودیتمیزان تأثیر آن است. به هر حال در بطن خود یک مجموعه محدودیت

یم نتایج را با دشواری مواجه کنند. پژوهش حاضر نینز از سر راه پژوهش ظاهر شده و امر تحقیق را دچار مشکالتی نموده و تعم

کنننده در اقتصنادی افنراد شنرکت-گر قادر به کنتنرل سنطح اجتمناعیدر پژوهش حاضر پژوهش چنین امری مستثنی نیست.

گنردد. اقتصادی نیز به عنوان متغیر وارد پنژوهش -های آتی سطح اجتماعیشود در پژوهشپژوهش نبود. بنابراین، پیشنهاد می

هنای های مرتبط نظیر طالق عناطفی و همچننین حالنتهای زناشویی و سازهتوان در کاهش تعارضاز نتایج پژوهش حاضر می

 هیجانی مانند اضطراب و حساسیت اضطرابی بهره برد. 
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