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Abstract
Introduction: The current study has been performed to evaluate the effectiveness of
emotion-based couple therapy on resilience and cognitive fusion in couples seeking divorce in
Tabriz city.
Methods and Materials: This research was a quasi-experimental design. The statistical
population of the study was all couples seeking divorce in Tabriz in 2021. 30 of them were
purposefully selected. Resilience and fusion questionnaires and emotion-based couple therapy
protocol were used in order to collect data. The collected data were analyzed using descriptive
statistical methods of mean and standard deviation and inferential statistical methods of
multivariate analysis of covariance.
Results: The results showed that emotion-focused couple therapy increases resilience and
decreases cognitive integration, which is significant at the level of P <0.1.
Discussion and Conclusion: Based on the results of this study, emotion-oriented couple
therapy can be used as an effective intervention for couples seeking divorce.
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چكيده
مقدمه :پژوهش حاضر با هدف اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر تابآوری و آمیختگی شناختی در زوجین متقاضی
طالق شهر تبریز انجام شد.
موادو روشها :این پژوهش از نوع طرحهای نیمه آزمایشی بود .جامعه آماری پژوهش ،کلیه زوجین متقاضی طالق شهر تبریز در
سال  1399بودند که به صورت هدفمند 30نفر از آنها انتخاب شدند .جهت جمعآوری اطالعات از پرسشنامههای تابآوری
و آمیختگی شناختی و پروتکل زوج درمانی هیجان مدار استفاده شد .اطالعات جمعآوری شده به کمک روشهای آماری
توصیفی میانگین و انحراف معیار و روشهای آماری استنباطی تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج نشان داد که زوج درمانی هیجان مدار باعث افزایش تاب آوری و کاهش آمیختگی شناختی میشود که در
سطح  P<0/01معنادار میباشد.
بحث ونتیجهگیری :مبتنی بر نتایج به دست آمده از این پژوهش میتوان از روش زوج درمانی هیجان مدار به عنوان مداخلهای
موثر برای زوجین متقاضی طالق استفاده نمود.
کلمات کلیدی :زوج درمانی ،هیجان ،تاب آوری ،آمیختگی شناختی ،طالق

مقدمه

و قتل برای زوجین و خطر افسردگی ،انزوا ،مشکالت سالمتی و

طالق فرایندی است که با تجربه بحران عاطفی هر دو زوج شروع

عملکرد تحصیلی پایین برای فرزندان را همراه دارد .هم چنین

میشود و با تالش برای حل تعارض از طریق ورود به موفقیت

نتایج و آمار باالی طالق اهمیت و ضرورت برنامههای مداخلهای

جدید با نقش و سبک زندگی جدید خاتمه مییابد ( .)1یکی از

روانشناسی از جمله آموزش مهارتهای زندگی را برای کاهش

بحرانهای خانوادگی و اجتماعی که در بسیاری از موارد موجب

اثرات مخرب ناسازگاری زناشویی و کاهش میزان طالق مطرح

عدم تعادل خانواده میشود و به عنوان یکی از حوادث تنشزا،

میسازد ( .)3طالق پدیدهای است که اکثر کشورها به خصوص

ثبات خانوادگی را در هم شکسته و بهداشت روانی اعضای آن را

کشورهای در حال گذرا با آن مواجه هستند که با پیامدهای منفی

مختل میسازد ( .)2با توجه به این که طالق پیامدهای متعدد منفی

روانشناختی همچون افسردگی ،اضطراب ،نشخوار ذهنی برای

از جمله :به خطر افتادن سالمت روانی زوجها و فرزندشان ،میزان

زوجین و فرزندان همراه است (.)4

تصادف منجر به مرگ ،شروع فرایند بیماریهای جسمی ،خودکشی

از طرفی ،آمیختگی شناختی هسته اصلی آسیب روانی است (.)5

* (نویسنده مسئول) آیسان دلخوش ،گروه مشاور خانواده ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
آدرس الکترونیکیAysa.delkhos76@gmail.com :
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آمیختگی شناختی فرایندی است که به وسیله آن انسانها از تجارب

و اعتماد به نفس باالتری داشته و در مقایسه با افرادی كه از سطح

درونی گذرای خود (مثل افکار ،هیجانها ،احساسهای بدنی و

پایین تاب آوری برخوردارند ،سازگاری روان شناختی بهتری دارند

تصاویر) غیر قابل تمایزند و بدین معناست که رفتار به صورت

( .)8فرایند تاب آوری ،اثرات ناگوار ،اصالح یا تعدیل و یا حتی

افراطی توسط شناخت تنظیم شده و تحت نفوذ آن است و فرد

ناپدید میگردند و سالمت روان حفظ میشود (.)10

دچار آمیختگی به گونهای با افکار مواجه میشود که گویا افکار

در همین راستا ،درمان هیجان مدار یکی از درمانهایی است که در

واقعیت محض هستند و بنابراین رویدادهای شناختی بر رفتار و

عوامل روانشناختی زوجین متقاضی طالق موثر میباشد .این درمان

تجربه مسلط گردیده و سایر منابع تنظیم رفتار تضعیف شده و

ترکیبی از درمان تجربی و سیستمی میباشد و ارتباط نزدیکی با

حساسیت فرد به پیامدهای مستقیم رفتار کاهش مییابد ( .)6به

کاهش مشکالت روانشناختی زوجین متقاضی طالق دارد .فرایند

عبارت دیگر آمیختگی شناختی فرایندی است که به موجب آن

این درمان به روش فردی اجرا میشود که با سه مرحله پیوستگی و

رخدادهای کالمی کنترل شدید محرک را روی پاسخ دادن ،با حذف

آگاهی ،فراخوانی و کشف و بازسازی هیجانی تعیین میشود .این

سایر متغیرهای بارفتاری ( )contextualاعمال میکنند ( .)7از آنجایی

سه مرحله با هم همپوشی کامل داشته و در طول درمان به مراجع

که بارفتارهایی که از رفتار کالمی حمایت میکنند همیشه وجود

به عنوان فرد متخصص در مورد تجربه خود به درمانگر به عنوان

دارند ،و ما گرایش داریم همیشه رفتارهای کالمی داشته باشیم و

راهنما و تسهیل گر برای اهداف مراجع نگریسته میشود (.)11

در حالت طبیعی ذهن ،کارکردهای جهان با فکرها و توصیفهای

در زوج درمانی هیجان مدار فرض بر این میباشد که روشی که

حاصل شده ،آمیخته میشوند و رفتار به طور فزاینده با نتیجههای

زوجین تجارب هیجانی خود را سازمان دهی و پردازش میکنن و

ارتباطی محرکها هدایت میشود ،تجربیات مستقیم نقش کمتری

الگوهای تعاملی که خودشان ایجاد میکنند و تقویت میکنند منجر

ایفا میکنند و افرادی که آمیختگی شناختی دارند ،تجربیات مستقیم

به درماندگی زناشویی آنها شده است ( .)12هیجان یک پدیده

را نادیده گرفته و نسبت به تاثیرات محیطی بیاعتنا هستند (.)6

اساسی کارکرد انسان است که دارای ارزش سازگارانهای برای

تاب آوری از جمله متغیرهای مورد توجه روان شناسان مثبت نگر

افزایش پیگیری ما در اهداف میباشد .همه ما هیجانهای مختلفی

است که به عنوان فرایندهای پویا ،سازگاری مثبت و فراگیر قابل

را تجربه میکنیم و تالش میکنیم از طریق روشهای اثربخش و

توجه در شرایط طاقت فرسا تعریف میشود .تاب آوری شامل

غیراثربخش با آنها مقابله کنیم ( .)13مسئله واقعی تجربه هیجانها

فرایندهای پویایی است که انطباق مثبت با رویدادهای مهم و منفی

نیست ،بلکه توانایی ما در بازشناسی ،پذیرش و درصورت امکان

را به وجود میآورد ( .)8در واقع ،تاب آوری پدیدهای است كه

استفاده از آنها و با وجود هیجانها ،پیگیری کارکرد خود مسئله

از پاسخهای انطباقی طبیعی انسان حاصل میشود و علی رغم

اصلی میباشد .انسانها با یک سری پاسخهای هیجانی اولیه متولد

رویارویی فرد با تهدیدهای جدی ،وی را در دستیابی به موفقیت

میشوند که در همه فرهنگها و جوامع مشابه است و در پاسخ

و غلبه بر تهدیدها توانمند میسازد ( .)9تاب آوری مفهومی مهم

به محرکهای درونی و بیرونی رخ میدهد ،اما افراد ،راهبردهای

در فهم فرایند انطباق و یادگیری روشهای سازگاری در مبتالیان به

متفاوتی را در پاسخ به محرکها میآموزند ( .)14بنابراین ،هیچ

بیماریهای مزمن است .تاب آوری توانایی و مهارت فرد در انطباق

گاه دو فرد پاسخهای هیجانی یکسانی به یک محرک از خود نشان

مثبت با استرس و یا شرایطی سخت همچون ابتال به یک بیماری

نمیدهند و پاسخهای هیجانی ،اطالعات مهمی درباره تجربه فرد

مزمن است .به بیانی دیگر انطباق موفقیت آمیز با شرایط چالش

در ارتباط با دیگران فراهم میکند .با این اطالعات ،انسانها یاد

برانگیز در زندگی را تاب آوری مینامند .تاب آوری توانایی منطبق

میگیرند که در مواجهه با هیجانات چگونه رفتار کنند ،چگونه

ساختن سطح كنترل بر حسب شرایط محیطی میباشد .در نتیجه

تجارب هیجانی را به صورت کالمی بیان کنند ،چه راهکارهایی

این انعطافپذیری انطباقی ،افراد دارای سطح باالی تاب آوری با

را در پاسخ به هیجانها به کار برند و در زمینه هیجانهای خاص،

احتمال بیشتری در زندگی خود عواطف مثبت را تجربه مینمایند

چگونه با دیگران رفتار کنند ( .)13وارتاک ( )2015در مطالعهای نشان
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داد که آموزش زوج درمانی هیجان مدار باعث افزایش تاب آوری

به ترتیب صفر و صد میباشد .نتایج روایی تمیز این آزمون نشان

میشود ( .)15در پژوهش حسینی بهشتیان و میرزا زاده ( )1395با

داد که افراد تاب آور و غیر تاب آور به خوبی قابل تفکیک میباشد.

عنوان اثر بخشی آموزش زوج درمانی بر راهبردها و تنظیم هیجان

در مطالعهای بر روی نمونهای از کارآفرینان اسپانیایی روایی این

و رضایت از زندگی زنان سرپرست خانوار نشان دادند که میانگین

آزمون به روش آلفا کرونباخ  0/75محاسبه شده است .در ایران

نمرات تنظیم هیجان و رضایت از زندگی در گروه آزمایش باالتر بود

ویژگیهای روانسنجی این آزمون مورد تایید قرار گرفته است و

( .)16در پژوهش اسالمی شهر بابکی ( )1394با عنوان اثر بخشی

میزان همسانی درونی آن به روش کرونباخ آلفا  0/89و پایایی باز

آموزش زوج درمانی بر افسردگی ،امیدواری و تاب آوری نشان

آزمایی آن ( )r=0/73محاسبه شده است (.)18

دادند که جلسات تنظیم هیجان به افزایش معنیدار امیدواری و تاب

ب) پرسشنامه آمیختگی شناختی :گیالندرز و همکاران ( )6این

آوری و کاهش افسردگی کمک میکند ( .)17پژوهش حاضر در پی

پرسشنامه را بر اساس رویکرد  RFT / ACTتدوین کرده و ویژگیهای

پاسخ گویی به این سوال است که آیا زوج درمانی هیجان مدار بر

آن را در یک پژوهش گسترده با چندین نمونه مختلف مورد بررسی

آمیختگی شناختی و تاب آوری زوجین متقاضی طالق تاثیر دارد؟

قرار دادهاند .بدین منظور آنها  44گویه برای سنجش آمیختگی
شامل :باورپذیری افکار ،واقعیت پنداری افکار ،واکنش هیجانی

مواد و روشها

به افکار ،هدایت رفتار به واسطه افکار ،تالش برای کنترل افکار،

این پژوهش از نوع مطالعات نیمهآزمایشی با پیشآزمون -پسآزمون

تحلیل موقعیتها ،ارزیابی محتوای فکر ،تسلط شناخت بر تجربه،

و گروه کنترل بود .جامعهی آماری پژوهش حاضر شامل کلیهی

دیدگاهگیری و عدم دلبستگی آگاهانه به افکار تدوین کردهاند که

زوجین متقاضی طالق شهر تبریز در سال  1399بودند .نمونه

در وهله نخست دو گویه به دلیل عدم تناسب حذف شدند .اعتبار

پژوهش حاضر شامل  30نفر بود که از بین جامعه ذکر شده ،به

سازه ،واگرا و نموی از طریق همبستگی این ابزار با ابزارهای مختلف

صورت هدفمند انتخاب شدند .ابتدا از این افراد آزمون تابآوری

مثل پرسشنامه پذیرش و عمل ( ،)AAQپرسشنامه زندگی ارزشمند،

و آمیختگی شناختی به عمل آمد .سپس گروه آزمایش  12جلسه

چندین پرسشنامه ذهن آگاهی ،پرسشنامههای آسیبشناسی روانی

 90دقیقهای تحت زوج درمانی هیجان مدار قرار گرفتند و برای

(اعم از سیاهه افسردگی بک ،مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستان،

گروه کنترل هیچ مداخلهای صورت نگرفت .جلسات زوج درمانی

مشکالت شخصیتی ،سالمت عاطفی ،سالمت عمومی ( )GHQو)....

هیجان مدار به صورت هفتگی  3ماه به طول انجامید .بعد از

و پرسشنامههای مربوط به کیفیت و رضایت زندگی مورد بررسی

اتمام جلسات ،پس آزمون به عمل آمد .مالکهای ورود شامل

قرار گرفت .نتایج حاصل از تحلیلهای مربوطه اعتبار این پرسشنامه

عدم وجود اختالالت نورولوژیکی ،عدم ابتال به سایر اختالالت

را مورد تایید قرار داد .اعتبار مالکی این ابزار نیز به واسطه توانایی

روانپزشکی همبود و مالک خروج نیز عدم تمایل آزمودنی برای

این ابزار برای تفکیک افراد دارای آشفتگی روانشناختی از افراد

شرکت در پژوهش یا غیبت بیش از  3جلسه در جلسات زوج

غیر آشفته مورد تایید قرار گرفت ( .)7بخش دیگری از تحلیلها در

درمانی هیجان مدار بود.

این مطالعه نشان داد که این ابزار به تاثیرات مداخله  ACTحساسیت
بسیار خوبی دارد .نمره گذاری آن به شیوه لیکرتی از «هیچ وقت

ابزار پژوهش

درست نیست ( )1تا کامال درست است ( »)7نمره گذاری میشود

الف) مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون :این مقیاس توسط

و نمره کل این پرسشنامه در دامنه  49-7قرار دارد و نمرات باالتر

کونور و دیویدسون در سال  2003تدوین شده است و برای افراد

آمیختگی شناختی باالتر را منعکس میکند .گیالندرز و همکاران

 15سال به باال قابل اجراست ،این مقیاس  25گویه دارد که در یک

( )2014ضریب پایایی این پرسشنامه را  0/93و ضریب پایایی

مقیاس لیکرتی بین صفر (کامال نادرست) و چهار (همیشه درست)

بازآزمایی آن بعد از دوره زمانی  4هفتهای را برابر  0/81گزارش

نمره گذاری میشود .حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در این مقیاس

کردهاند .نتایج نشان داده پایایی پرسشنامه  0/86و ضریب بازآزمایی
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 0/86است (.)6

محیطهای طبیعی خارج از جلسه ،بررسی و رفع موانع انجام تکالیف.

پروتکل زوج درمانی هیجان مدار مطابق با پروتکل جانسون ()19

جلسه هشتم :بررسی مشکالت بین فردی زوجین و اینکه در شرایط

طی  12جلسه  90دقیقهای اعمال شدکه عبارتند از:

تنش زا چه اقداماتی برای بروز هیجانات انجام میدهند.

جلسه اول :انتخاب موقعیت ،هدف و ارائه آموزش هیجانی؛ شناخت

جلسه نهم :تشخیص چرخه تعاملی منفی و ایجاد شرایطی که

هیجان و موقعیتهای برانگیزاننده از طریق آموزش تفاوت عملکرد

همسران چرخه تعاملی منفی خود را آشکار کنند .ارزیابی رابطه و

انواع هیجانها ،اطالعات راجع به ابعاد مختلف هیجان و اثرات

پیوند دلبستگی زوجین.

کوتاه مدت و درازمدت هیجان ها.

جلسه دهم :شکل دهی مجدد به مشکل بر حسب احساسات زیربنایی

جلسه دوم :انتخاب ارزیابی میزان آسیبپذیری و مهارتهای

و نیازهای دلبستگی ،تاکید بر توانایی مراجع در بیان هیجانات و

هیجانی اعضا و راجع به عملکرد هیجانها در فرایند سازگاری

نشان دادن رفتارهای دلبستگی به همسر ،آگاهی دادن به زوجین در

انسان و فواید آنها ،نقش هیجانها در برقرار کردن ارتباط با دیگران

مورد تاثیر ترس و ساختارهای دفاعی خود بر فرایندهای شناختی

و تاثیرگذاری روی آنها و هم چنین سازماندهی و برانگیزاندن رفتار

و هیجانی.

انسان بین اعضا گفتگویی صورت گرفت و مثالهایی از تجربههای

جلسه یازدهم :ترغیب به شناسایی نیازهای طرد شده و جنبههایی

واقعی آنها مطرح شد.

از خود که انکار گردیده است .جلب توجه زوجین به شیوه تعامل

جلسه سوم :ایجاد تغییر در موقعیت برانگیزانندهی هیجان و

با یکدیگر و انعکاس الگوهای تعاملی.

جلوگیری از انزوای اجتماعی و اجتناب ،آموزش راهبرد حل مسئله،

جلسه دوازدهم :ایحاد موقعیتهای تعاملی جدید بین زوجین و

آموزش مهارتهای بین فردی گفتگو ،اظهار وجود و حل تعارض.

پایان دادن به الگوهای تعاملی کهنه ،شفاف سازی الگوی تعاملی

جلسه چهارم :تغییر توجه و متوقف کردن نشخوار فکری و نگرانی

و یادآوری نیازهای دلبستگی.

و در نهایت آموزش توجه.
جلسه پنجم :تغییر ارزیابیهای شناختی و شناسایی ارزیابیهای

یافتهها

غلط واثرات آنها روی حالتهای هیجانی.

پس از اجرای آموزش مبتنی بر زوج درمانی هیجان مدار بر زوجین

جلسه ششم :تعدیل پاسخ هدف و تغییر پیامدهای رفتاری و

متقاضی طالق از هردو گروه آزمایش و کنترل پسآزمون به عمل آمد

فیزیولوژیکی هیجان جهت شناسایی میزان و نحوهی استفاده از

و سپس دادههای مرتبط با پیش آزمون و پسآزمون استخراج شد.

راهبرد بازداری و بررسی پیامدهای هیجانی آن ،مواجهه ،آموزش

در جدول شماره ( )1نتایج مربوط به آمار توصیفی (میانگین و

ابراز هیجان ،اصالح رفتار از طریق تغییر تقویت کنندههای محیطی

انحراف معیار) دو گروه آزمایش و کنترل در شرایط پیش آزمون و

و آموزش تخلیه هیجانی ،آرمیدگی و عمل معکوس.

پسآزمون نشان داده شده است.

جلسه هفتم :ارزیابی مجدد و رفع موانع کاربرد ،ارزیابی میزان نیل

همان گونه که در جدول شماره  1مالحظه میشود ،میانگین نمرات

به اهداف فردی و گروهی ،کاربرد مهارتهای آموخته شده در

پیش آزمون و پسآزمون گروه کنترل و آزمایش درج شده است .برای

جدول  - 1آمار توصیفی در مرحله پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایشی و كنترل در تاب آوری و آمیختگی شناختی

پيش آزمون
گروه آزمايشي

متغيرها

پس آزمون
گروه كنترل

گروه كنترل

گروه آزمايشي

ميانگين انحراف معيار تعداد كل ميانگين انحراف معيار تعداد ميانگين انحراف معيار تعداد ميانگين انحراف معيار تعداد

49/85

4/19

15

49/21

3/28

59/97 15

5/73

50/11 15

3/37

15

تاب آوری

آمیختگی شناختی 29/60

3/65

15

28/58

3/83

21/01 15

3/38

30/54 15

3/85

15
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جدول  -2نتایج آزمون لوین برای همگنی واریانسها در مولفههای آزمون

متغیر

ضریب

درجه آزادی اول

درجه آزادی دوم

P

تاب آوری

0/75

1

28

0/31

آمیختگی شناختی

0/54

1

28

0/28

جدول  -3نتایج آزمون شاپیرو ویلک

گروه

آزمون شاپیرو ویلک

آماره

درجه آزادی

سطح معناداری

تاب آوری

0/46

28

0/24

آمیختگی شناختی

0/86

28

0/97

نشان دادن معناداری تفاوت بین نمرات فوق از تحلیل کوواریانس

 0/05میباشد ،بنابراین این مفروضه رعایت شده است.

استفاده شد .قبل از انجام تحلیل کوواریانس ابتدا مفروضههای الزم

همان طور که در جدول شماره  4مالحظه میشود سطوح معنیداری

برای انجام تحلیل کوواریانس بررسی گردید.

همه آزمونها قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا)

همان طور که در جدول شماره  2مشاهده میشود آزمون لوین

را مجاز میشمارند .این نتایج نشان میدهد که بین دو گروه حداقل

برای هیچ کدام از متغیرهای تاب آوری ( )0/75و آمیختگی شناختی

از نظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنیدار وجود دارد .که نمره

( ،)0/54معنادار نشده است و در نتیجه پیش فرض همگنی

 Fمربوطه برای اثر پیالیی ( ،)59/41المبدای ویلکز ( ،)59/41اثر

واریانسها محقق شده است ،به عبارت دیگر سطح معناداری

هتلینگ ( )59/41و بزرگترین ریشه خطا ( )59/41میباشد ،و به

همگنی  P>0/05میباشد.

عبارت دیگر سطح معناداری همگی  P>0/01میباشد.

به منظور بررسی مفروضه نرمال بودن توزیع نمرات از آزمون شاپیرو

نتایج تحلیل کوواریانس با حذف اثر پیش آزمون نشان داد که تفاوت

ویلک استفاده شد ،که نتایج آن در جدول ( )3درج شده است.

بین میانگینهای نمرات دو گروه آزمایش و کنترل در تاب آوری و

نتایج آزمون شاپیرو ویلک در جدول ( )3نشان داد ،که توزیع دادههای

آمیختگی شناختی معنادار است .همان طور که در جدول شماره 5

حاصل از متغیرهای تاب آوری و آمیختگی شناختی نرمال است؛

مشاهده میشود ،با کنترل نمره پیش آزمون ،آموزش زوج درمانی

چرا که سطح معناداری متغیرها در گروههای مورد مطالعه بیشتر از

هیجان مدار باعث افزایش تاب آوری و کاهش آمیختگی شناختی

جدول  -4نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری برای اثر اصلی متغیر
گروه بر متغیرهای وابسته

ارزش

F

P

نام آزمون

اثر پیالیی

0/571

59/41

0/001

المبدای ویلکز

0/351

59/41

0/001

اثر هلتینگ

21/37

59/41

0/001

بزرگترین ریشه ی خطا

21/37

59/41

0/001

در زوجین متقاضی طالق شده است.
بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که زوج درمانی هیجان مدار باعث
افزایش تابآوری و کاهش آمیختگی شناختی در زوجین متقاضی
طالق میشود که با یافتههای ورتاک ( )15حسینی ( )16و بابکی
( )17همسو میباشد .در تبیین این نتایج میتوان عنوان کرد با توجه

جدول  -5نتایج تحلیل کوواریانس در تاب آوری و آمیختگی شناختی

متغیر

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

مؤلفه

تاب آوری

گروه

2746/13

253/97

0/001

آمیختگی شناختی

گروه

912/66

114/04

0/001
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به اینکه هیجانات از نظر اجتماعی مفید هستند و میتوانند در انتقال

مثبت و کاهش هیجانات منفی نقش مهمی در قضاوت زوجین

احساسات به دیگران ،تعامل اجتماعی و ایجاد حفظ و قطع رابطه

نسبت به همدیگر دارد ( .)25با توجه به نتایج پژوهش میتوان

با دیگران سازنده باشند ( ،)20اما تعدیل و تنظیم آنها از طریق

گفت که سرکوب هیجان مانع ایجاد تکانههای هیجانی ،سازگاری و

آموزش تنظیم هیجان میتواند نقش موثری بر افزایش تاب آوری

یا پاسخهای مقابلهای موثر میگردد .به بیان دیگر ،افرادی که روش

و کاهش آمیختگی شناختی داشته باشد؛ زیرا هیجانها به عنوان

زوج درمانی هیجان مدار از نوع سرکوب ابراز هیجان را به کار

راه حلهایی برای مقابله با چالشها ،استرسها و مشکالت زندگی

میبرند ،همیشه در حال نظارت بر رفتار خود هستند تا تظاهرات

عمل میکند ( .)21به عبارت دیگر چون هیجانات نقش مهمی در

رفتاری خود را در موقع بروز هیجان اصالح کنند این فرایند نیازمند

زندگی ایفا میکنند وتنظیم هیجان به عنوان یک روش درمانی در

صرف انرژی زیادی است که میتواند منابع شناختی را کاهش دهد.

تعدیل هیجانات ،با عزت نفس و تعامالت اجتماعی مثبت در ارتباط

پژوهش حاضر دارای محدویتهایی بود از جمله این که نمونه

است باعث مراقبت مؤثر با موقعیتهای استرس زا شده و افزایش

این پژوهش فقط به زوجین متقاضی طالق شهر تبریز محدود شده

فعالیت در پاسخ به موقعیتها اجتماع را به همراه دارد ( .)22بنابراین

است و ابزار گردآوری اطالعات فقط پرسشنامههای خودگزارش

آموزش زوج درمانی هیجان مدار میتواند با آگاه نمودن فرد از

دهی بوده است که میتواند با سوگیری پاسخدهندگان همراه باشد.

هیجانات مثبت و منفی ،پذیرش وابراز به موقع آنها نقش مهمی

پیشنهاد میگردد که در مطالعات آینده از زوجین بیشتری استفاده

در کاهش عالئم سالمت روان دارد ( .)23بنابراین میتوان گفت

گردد و از ابزارهای دیگری مانند مصاحبه نیز استفاده گردد تا میزان

که آموزش زوج درمانی هیجان مدار به دلیل برخوردار بودن از

سوگیری در نتایج کمتر شود.

تکنیکهایی نظیر آگاهی ازهیجانات ،پذیرش هیجانات و باز ارزیابی
و ابراز مناسب هیجانات میتواند موجب تعدیل هیجانات مثبت

تشکر و قدردانی

و منفی و به دنبال آن تعدیل قضاوت و ادراک مثبت از خویش در

این پژوهش با کد اخالق  IR.IAUTabriz.REC.1398.417.دانشگاه

زوجین متقاضی طالق میشود ( )24و این امر میتواند در کاهش

تبریز انجام شده است .نویسندگان بر خود الزم میدانند از کلیه

نمرات آمیختگی شناختی و افزایش تاب آوری مؤثر باشد زیرا که

شرکتکنندگان محترم در پژوهش تشکر و قدردانی نمایند.

در تحقیقات قبلی نشان داده شده است که سطوح باالی هیجانات
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