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Abstract 
Background & Objective: Marital burnout is a painful state of physical, emotional and psychological fatigue, which is created in conditions 

of long-term conflict with emotional demands and over time, the love and affection between couples become more diminished and sometimes 
fade completely. The reason for undesirable and destructive effects on marital relationships and the creation of psychosocial distances in 

couples is one of the main causes of emotional divorce, which, in the absence of treatment, prepares the ground for the formal divorce of 

couples. Therefore, the implementation of therapeutic interventions to improve marital relationships and reduce marital burnout seems 
necessary. In this regard, one of the most effective therapeutic perspectives is the emotional schema therapy, which is a new therapeutic model, 

and so far, its effectiveness in the severity of depression and introspection, Emotional schemas, couples' performance, and personality 
disorders has been proved. So, it is possible that it will also benefit in the marital burnout. Therefore, the present study was conducted to 

determine the effect of emotional schema therapy on couples' marital burnout in the brink of divorce. 

Methods: This research was a semi-experimental study with pre-test and post-test design along with follow-up with the control group. The 
statistical population includes all couples on the brink of divorce, 586 couples who came to the Justice Department in Shahin Shahr and 

Meymeh during the year 2017 and applied for no-fault divorce. Next, 90 couples (180 persons), based on the criteria for entry into the research 
selected by a non-random sampling method. Criteria for entry into the research were: age range of 20 to 65 years; the duration of marriage 5 to 

40 years; minimum education diploma; volunteering to participate in the study and not having specific physical and mental problems. Also, 

ethical considerations Necessity includes: providing written information about the research to the participants, giving assurances to individuals 
about the confidentiality of the information obtained and using it only in research matters. The voluntary participation of couples in the study 

and the lack of registration of their surname to respect the privacy and obtain the written consent of the couple fulfilled the Pines` marital 
burnout Scale. Then, among them, 54 couples (108 persons), whose grades in the pre-test stage, were a standard deviation higher than the 

mean in the scale for measuring marital burnout, were selected and randomly replaced in three groups; Experimental group (18 couples, 36 

persons), Consulting group (18 couples, 36 persons) and control (18 couples, 36 persons). Then, the experimental group couples participated 
for three months in ten two-hour sessions (weekly one session) of Emotional Schema Therapy based on the Leahy Educational Package. The 

couples of the consulting group for three months in ten two-hour sessions (weekly one session) of Public speaking course included theoretical 
content that had nothing to do with the primary purpose of the experiment, while control subjects remained intact. One month after the 

completion of the training courses, all three groups filled out the post-test scale and three months after the implementation of the post-test in 

the follow-up phase they filled out the scale one more time. The data were analyzed by repeated measures of variance analysis and Bonferroni 
follow up test by using SPSS-22 software. Probabilities less than 0.05 were considered statistically significant. 

Results: The results of the statistical analysis showed that emotional schema therapy reduced the scores of marital burnout and its components 
in the couples of the experimental group compared to the counseling and control groups in the post-test and follow-up stages (p<0.001). Also, 

there was a significant difference between the reduction in the rates of marital burnout and its components in the counseling group couples 

compared to the control group at the post-test stage (p<0.001), but in the follow-up phase, this difference was not significant (p=0.081). 

Conclusion: Based on the results of this study, it can be concluded that emotional schema therapy plays a vital role in reducing the marital 

burnout on the brink of divorce. Therefore, family counselors and therapists can use the findings of this research in the context of clinical and 
therapeutic interventions and use this therapeutic, practical and useful approach to resolve conflicts and help improve marital relations among 

individuals. 

Keywords: Couples on the brink of divorce, Emotional Schema Therapy, Marital Burnout. 
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  .۵۵:(۸؛ )۷1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله1

 لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۷ آذرماه برخط انتشار 

 
 

 طالق در آستانٔه نیزوج ییزناشو یبر دلزدگ یجانیدرمانی هطرحواره یاثربخش

 ۲، *کورش گودرزی1امین عسگری

 سندگانینو حاتیتوض

 بروجرد، ایران؛اسالمی،  آزاد بروجرد، دانشگاه واحدشناسی، شناسی عمومی، گروه روان. دانشجوی دکتری روان1
 اسالمی، بروجرد، ایران. آزاد شناسی، واحد بروجرد، دانشگاهروان شناسی تربیتی، گروه. دکترای روان۲

 .شناسیلرستان، بروجرد، میدان نواب، خیابان یادگار امام، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشکدٔه علوم انسانی، گروه روان: *آدرس نویسندۀ مسئول
  K.Goodarzy@iaub.ac.ir  رایانامه:*

 1۳۹۷آذرماه۲۰ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷آبان1۹ تاریخ دریافت:

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

 سرد یروابط ، ادامٔهیروان و یروح مشکالت بموج . این دلزدگیکندمی محو کامل طوربه یگاه و رنگکم را نیزوج نیب عالقه و زمان، عشق مرور به ییزناشو یدلزدگهدف: 
انجام  طالق درمانی هیجانی بر دلزدگی زناشویی زوجین در آستانٔههدف تعیین تأثیر طرحوارهپژوهش حاضر با  لذا گردد.می نیزوج یرسم طالق و( یعاطف)طالق  تفاوتیبی و

 شد.
شهر و میمه، کننده به دادگستری شاهینآستانٔه طالق مراجعه آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. از بین زوجین درپس -آزمونآزمایشی از نوع پیشاین مطالعه نیمه بررسی:روش
معیار بیشتر از میانگین، انتخاب شده و فزوج با نمرات یک انحرا ۵۴آزمون شدند. صورت در دسترس، انتخاب و توسط مقیاس دلزدگی زناشویی پاینز پیشزوج به ۹۰
نما در دورٔه درمانی هیجانی و زوجین گروه مشاورهنما و گواه تخصیص یافتند. سپس زوجین گروه آزمایش در دورٔه طرحوارههای آزمایش، مشاورهدر گروه یتصادف صورتبه

با تحلیل واریانس  هاماه بعد، مجددًا مقیاس را تکمیل نمودند. دادهآزمون و سهوسط مقیاس مذکور پسها تاتمام مداخالت، گروهبعد از ماه یک. مکالمٔه عمومی شرکت کردند
 از نظر آماری معنادار در نظر گرفته شد. ۰٫۰۵وتحلیل شدند. مقادیر احتمال کمتر از تجزیه SPSS-22 توسط، گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونیاندازه

نما و گواه، های مشاورههای آن در زوجین گروه آزمایش در مقایسه با گروهدرمانی هیجانی موجب کاهش نمرات دلزدگی زناشویی و مؤلفهد که طرحوارهنتایج نشان داها: یافته
آزمون تفاوت معناداری وجود نما در مقایسه با گروه گواه، در مرحله پسهمچنین بین کاهش نمرات زوجین گروه مشاوره(. p<۰٫۰۰1آزمون و پیگیری شد )در مراحل پس

 (.p=۰٫۰۸1اما در مرحلٔه پیگیری، تفاوت معنادار نبود )(، p<۰٫۰۰1داشت )

 .گرددمی طالقآستانٔهدر نِیزوج ییزناشو یدلزدگ کاهش موجبدرمانی هیجانی ، طرحوارهشودنتیجه گرفته می های پژوهشیافته براساس گیری:نتیجه
 درمانی هیجانی.زوجین در آستانٔه طالق، طرحواره دلزدگی زناشویی، :هاکلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
 به ستیابید یابر جتماعیا سمر ترینعالی و ترینمهم انعنوبه ازدواج

 و عشق لیدلبه عمدتاً. است شده دییتأ ارههمو اد،فرا عاطفی یهازنیا
 -عاطفی یهازنیا یضاار ،ندگیز در اههمر و شریک شتندا ،محبت
 همیشه عشق(. 1) ردیگیم صورت یدخشنو و یدشا یشافزا و نیروا
 شدن،رفتهیپذ و شناخته به میدا د؛شومی زغاآ نیزوج در اوانفر میدا با
 عشقی به میدا ن،شدحمایت و دنکرحمایت ،خاطر تعلق به میدا

 ندگیز یهاتیواقع با دتضا در میدا ینا ماا ر،ماندگا یپیوند و عمیق
 و ییاجد باعث عصبانیت ،ننداخونمی هم با هازنیا د،گیرمی ارقر

 بر تنهایی و میشوند شپذیر از مانع هاوتقضا د،شومی فاصله
 تتوقعا قتیو(. ۲) فکندامی سایه ،هم از دور ماا یازمو یهایگندز

 همسر به مستقیماً ،گیردسرخو سحساا ،نشوند محقق عاشقانه
 گیدلزد شده، تعهد و عشق فتنر تحلیل سبب و دمیشو داده نسبت

 (. ۳) گرددیم عشق جایگزین
 از که یروان و یعاطف ،یجسم ازپاافتادن از؛ است عبارت یدلزدگ
 یریدرگ طیشرا در هاتیواقع و توقعات نیب تناسب عدم
 که را یکسان و شودیم جادیا یعاطف مطالبات با همراه مدت،یطوالن
 سازدیم متأثر ببخشد، معنا شانیزندگ به ییایرؤ عشقِ دارند، توقع
 یخستگ ،یانرژ کاهش با یجسم یازپاافتادگ ف،یتعر نیا در(. ۴)

 و یجسم یهاتیشکا از یعیوس تنوع و یناتوان کسالت، مزمن،
 ،یرغبتیب رنجش، با یعاطف یازپاافتادگ. شودیم مشخص یتنروان

 یحت و یارزشیب رکردن،یگ احساس زه،یانگ کمبود ،ییتنها ،یافسردگ
 کاهش صورتبه یروان یازپاافتادگ شود؛یم مشخص یخودکش افکار

 بروز همسر با رابطه خصوصبه روابط، به ینگریمنف و یخودباور
 و یناتوان ،یدینااُم ،یدرماندگ احساس شامل یازپاافتادگ. کندیم
 یزندگ و کار خود، به یمنف نگرش رشد علتبه و بوده رابطه در بیفر

 شکست عنوانبه ازپاافتادن، واژٔه لغت، فرهنگ در(. ۵) است
 از شیب مطالبٔه واسطٔهبه شدن،ناتوان ای شدنخسته کامالً خوردن،
 یدلزدگ درواقع،(. ۶) است شده فیتعر منابع، ای روین ،یانرژ اندازٔه

 ،یخستگ ندیفرآ ای حالت کی فیتوص یبرا که است یااستعاره
 فرونشاندن ای آتش کی شدنخاموش با مشابه که یناتوان و یفرسودگ

 (. ۷) رودیم کاربه است، شمع کی
 سرزنش، ر،یتحق ،یاعتمادیب ن؛یزوج روابط بر ،یدلزدگ از پس
 خانواده یاعضا شده، حاکم یعاطف ییجدا و گریهمد به یتوجهیب

 ازدواج در(. ۸) کنندیم تجربه را یواکنش یافسردگ یهانشانه
 از یگسستگ احساس تجربٔه ضمن زوج، دو هر ای یکی سرخورده،

 از که میکنند سحساا متقابل، ارتباطات و عالئق کاهش و همسر
 یچیز ندارند عالقه ،نددلسرد و خاطرآزرده ،نداهشد هتبا هیجانی نظر
 رتصو هاآن. ندداربر مگا نمشکالتشا حل جهت در یا هندد توضیح را

 نیا. ستا هنماند باقی یمیدا نقطٔه نبطهشارا در یگرد که میکنند
 و ییزناشو رابطٔه ندٔهیفزا بیتخر درخصوص یادیز یهاینگران زوج
 (. ۹) دارند ییجدا سمت به یشرویپ
 و یمیداُنا ت،نفر ،خشم: رینظ یتحساساا با یدلزدگ که ییجانازآ

 تحساساا ینا نشدنباشتها و ستا اههمر همسر از گیردسرخو
 و شده همسر به یدناخشنو و بیمیلی باعث نماز ورمر به ک،نادرد

 اتثرا به توجه الذ زد،میسا تحمل غیرقابل را یو رکنا در ندگیز
 (. ۲) ستا تیاهم حائز ربسیا آن، موقع به نمادر و دهیپد نیا بمخر

 به متفاوت، یکردهایرو با یمتعدد ینظر یهادگاهید حاضردرحال
 از یکی. هستند یدلزدگ رفع و ییزناشو یهاتعارضحل و نییتب دنبال
 ده،یرس دییتأ به یاریبس یهانهیزم در آن یاثربخش که ییکردهایرو

 پردازش مفهوم یبرمبنا یهیل که است یجانیه یدرمانطرحواره
(. 1۰) است کرده ارائه جاناتیه یفراشناخت مدل از الهام با و یجانیه

 هاآن یسازمفهوم و جاناتیه تجربه ؤهیش در افراد مدل، نیا طبق
 دارند، خود جاناتیه دربارٔه که ییباورها به بسته و متفاوتند
 که یافراد(. 11) کنندیم انتخاب اقدام یبرا یمتفاوت یهاروش
 یهاتیموقع در دیشد یهاکنش بروز به دارند، یادیز یمنف جاناتیه

 سرزنش را خود افراد نیا. دارند لیتما نامطلوب ای زااضطراب نسبتاً
 تیحساس حد از شیب گرانید به و کنندیم انتقاد شدت به و کرده
 و ییجدا سبب درازمدت در ،یمنف یهاصهیخص نیا. دهندیم نشان
 روابط در شتریب یهایدلزدگ بروز به شده، گریکدی از نیزوج فاصلٔه
 (. 1۲) گردندیم منجر
 نٔهیزم در یتجرب یهاپژوهش که دهندیم نشان موجود یهایبررس

 و دارند قرار نینخست مراحل در ،یجانیه یدرمانطرحواره یاثربخش
 یهاطرحواره ،(1۳) یشناکیاند و یافسردگ شدت در آن، یاثربخش

 اما ده؛یرس اثبات به( 1۵) تیشخص اختالالت و( 1۴) یجانیه
 یاندک یهاپژوهش ن،یزوج یجانیه یهاطرحواره درمان نٔهیدرزم

 در شدهانجام شمارانگشت یهاپژوهش از. است گرفته صورت
 در ،یجانیه یهاطرحواره و مدارجانیه یکردهایرو یاثربخش یراستا
 و جکسون پژوهش جینتا به توانیم ،یخانوادگ و یزوج بافت

 به منجر ناسازگار، یجانیه یهاطرحواره کهنیا بریمبن همکاران،
 ست،یپر نیهمچن. کرد اشاره( ۴) شوندیم نیزوج در یدلزدگ جادیا

 ارتباط رشد و یدلزدگ کاهش موجب مدارجانیه درمان که داد نشان
 جهینت ،یآذر و ییکربال ؛(1۶) شودیم نیزوج در مثبت یعاطف
 و ییزناشو یدلزدگ کاهش بر مدار جانیه درمان که گرفتند
 همکاران، و ارییتق پژوهش یهاافتهی(. ۶) است مؤثر آن یهامؤلفه
 و ییزناشو یدلزدگ کاهش باعث مانیدر ارهطرحو که بود نیا بر یمبن

  ؛(1) شودیم متأهل نناز در آن، یهامؤلفه
 یزندگ ابعاد تمام بر ن،یزوج در یدلزدگ شیافزا نکهیا به نظر ن،یبنابرا

 نظر به دهد،یم قرار طالق آستانٔه در را هاآن و داشته یمنف ریتأث شانیا
 از ن،یزوج در آن کاهش یهاراه و جادیا یهانهیزم شناخت رسدیم

 یاجرا لذا. است یشناختروان و مشاوره مراکز مهم امور و اتیضرور
 نظر به یضرور ،ییزناشو روابط بهبود جهت یدرمان مداخالت

 ،یدرمان مؤثر اریبس یهادگاهید از یکی نهیزم نیا در و رسدیم
 تاکنون و بوده دیجد یدرمان یالگو که است یجانیه یدرمانطرحواره
 نکرده یبررس نیزوج ییزناشو یدلزدگ بر را آن یاثربخش ،یپژوهش
 یاثربخش یبررس هدف با حاضر پژوهش اساس، نیبرهم. است

 طالقدرآستانٔه نِیزوج ییزناشو یدلزدگ بر یجانیه یدرمانطرحواره
 .گرفت صورت

 یبررس روش 2
آزماون آزماون و پسآزمایشی باا طارپ پیشای نیمهاین پژوهش، مطالعه
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۳ 

باه همااراه مرحلاأه پیگیااری بااا گااروه گااواه بااود. جامعاأه آماااری را تمااامی 
باه  1۳۹۶زوج که در طول سال  ۵۸۶زوجین متقاضی طالق، به تعداد 

میمه مراجعه و درخواست طالق تاوافقی داده شهر و دادگستری شاهین
هاای ورود زوج براسااس مالک ۹۰ها، بودند، تشکیل دادند. از بین آن

 ۵ساال؛ ماادت ازدواج  ۶۵الاای  ۲۰باه پااژوهش شاامل: محاادودٔه سانی
بودن بارای شارکت در سال؛ تحصیالت حداقل دیپلم؛ داوطلاب ۴۰الی

اب شادند. پژوهش و نداشتن مشکالت جسمی و روانی خااص، انتخا
شاایؤه غیرتصااادفی و دردسااترس و هدفمنااد و بااا رعایاات انتخاااب به

مالحظات اخالقی الزم انجام شد. مالحظاات شاامل: ارائأه اطالعااتی 
کنندگان، دادن اطمیناان خااطر باه افاراد کتبی دربارٔه پژوهش به شارکت

آمده و اسااتفاده از آن دسااتبودن اطالعااات بهدربااارٔه رعایاات محرمانااه
بودن مشاارکت زوجاین در مطالعاه و ر امور پژوهشی، داوطلباناهفقط د

منظور رعایات حاریم خصوصای خانوادگی ایشان، بهعدم ثبت نام و نام
و کسااب رضااایت کتباای از زوجااین بااود. ایاان افااراد مقیاااس دلزدگاای 

زوج کاه نمارات  ۵۴هاا، زناشویی را تکمیل نمودناد. ساپس از باین آن
معیااار بیشااتر از میااانگین در ک انحرافآزمااون، یااهااا در مرحلاأه پیشآن

صاورت تصاادفی و باه نسابت باود، انتخااب شاده و به مقیاس ماذکور
گاذاری شادند. نما و گاواه، جایهای آزماایش، مشااورهیکسان در گروه

جلسأه دو سااعتٔه هفتگای  1۰مدت سه ماه در بهزوجین گروه آزمایش، 
( 1۷ٔه آموزشی لیهای )بر بستدرمانی هیجانی مبتنیجهت دورٔه طرحواره

جلسأه  1۰مدت ساه مااه در نما، بهشرکت کردند. زوجین گروه مشاوره
ساعتٔه هفتگای بارای دورٔه مکالماه و محااورٔه عماومی شاامل: ارائأه دو

شات، شارکت اصلی آزماایش ندا هدفکه هیچ ربطی به ی نظری مطالب
بعاد از مااه یک. گاواه، آموزشای دریافات نکردنادگروه  نمودند. زوجین

آزماون های آموزشی، هر سه گروه توسط مقیاس مذکور، پساتمام دوره
آزمون، در مرحلٔه پیگیاری، مجادداً مقیااس و سه ماه بعد از اجرای پس

 رعایات جهتباه پیگیاری، محقاق مرحلأه پایاان را تکمیل نمودناد. در
 را درماانی هیجاانیطرحواره پاژوهش، جلساات در اخالقای مالحظات

نما و گاواه مشااوره زوجاین گاروه بارای روزهساه کارگااه یاک صاورتبه
 و مکالماات و یجاانیه درمانیطرحواره جلسات یمحتوا. نمود برگزار
در  .اسات شاده ارائه ۲ و 1 شماره جداول در بیترتبه یعموم محاورٔه

گیری میاازان دلزدگاای زوجااین از مقیاااس ایاان پااژوهش، جهاات اناادازه
 -Pines Bouple Burnout Measurement) دلزدگی زناشویی پاینز

 (CMB استفاده شد. این مقیاس یک ابزار خودسنجی است که توساط
ماده، مشتمل بر  ۲1طراحی گردید. مقیاس شامل  1۹۹۶پاینز در سال 

ها، روی یااک سااه مؤلفاأه جساامی، عاااطفی و رواناای اساات. ایاان گویااه
شااااوند. سااااطح یااااک، مقیاااااس هفاااات امتیااااازی، پاساااا  داده می

جربٔه عبارت مورد نظر و سطح هفت، معرف تجربٔه زیااد معرف عدم ت
هاای منفای مااده مقیااس، شاامل عبارت 1۷عبارت مورد نظار اسات. 

ارزش بااودن و چهااار مااادٔه آن، شااامل ماننااد: خسااتگی، ناااراحتی و باای
باودن اسات. عباارات عبارات مثبت مانناد: خوشاحال باودن و پرانرژی

صاااورت معکاااوس به صاااورت مساااتقیم و عباااارات مثبااات،منفااای به
 ۲1و حاداقل  1۴۷شوند. حداکثر امتیاز در کل مقیااس گذاری مینمره

و حاداقل  ۴۹های مقیاس، حاداکثر امتیااز است و در هر یک از مؤلفه
معنای دلزدگای بیشاتر امتیاز هفت است. نمرٔه بیشتر در این مقیاس، به

 (. 1۸است )
 بازآزماایی، بارای پایایی مقیااس را باا اساتفاده از روش پاینز، ضریب

 و دورٔه چهااار ماهاه۰٫۷۶، دورٔه دو ماهاه ۰٫۸۹ماهاه یک دورٔه یاک

گازارش کارده  ۰٫۹۳تاا  ۰٫۹1و ضریب آلفای کرونباخ آن را بین  ۰٫۶۶
 کاه مقیااس دارای داد روایی، نشاان ضریب است. وی جهت ارزیابی

اسات و باا  ۰٫۹۰و  ۰٫۸۴دامنأه  در متغیرهاا باین درونای همسانی یک
 مثباات دربااارٔه ارتباااط، کیفیاات هااای ارتباااطی مثباات ماننااد: نظاارویژگی

 و هدفمنادی، کشاش احساس، امنیت، خودشکوفایی مکالمه، احساس
جنسای، روایای همزماان  رابطأه کیفیات و همسار عااطفی باه جاذباه

 هاا، بااآزمودنی اغلاب بارای درونی تداوم(، r=-۰٫۶۳معناداری دارد )

 (. ۵بود ) ۰٫۹۳تا  ۰٫۹1بین  شد که ضریب آلفای کرونباخ سنجیده
در ایران، نویدی ضریب پایایی مقیاس دلزدگی زناشویی را با اساتفاده 

پرسااتار 1۲۰نفااری شااامل: ۲۴۰از ضااریب آلفااای کرونباااخ، در نموناأه
همکاااران،  و انیااپور یصااف(. 1۹محاساابه نمااود ) ۰٫۸۶معلاام، 1۲۰و

 روش دو از اسااتفاده بااا را ییزناشااو یدلزدگاا اسیاامق ییایااپا بیضاار
 باا برابار بیترتاس، باهیامق کل یف، برایتنص و کرونباخ یآلفا بیضر

 را اسیامق ییواگرا و همزمان ییروا و نمودند محاسبه ۰٫۹۴ و ۰٫۹۲
، ییزناشاو تیمیصام اسیامق باا یهمبساتگ بیضار محاسابٔه قیطر از

 مطلاوب یایروا و ییایاپا بیضارا انگریاب کاه کردناد محاسبه - ۰٫۶1
پایااایی  در پااژوهش حاضاار نیااز، میاازان(. 1۸) اساات مااذکور اسیاامق

 ضاریب آلفاای های آن توساط روشدلزدگی زناشویی و مؤلفه مقیاس
های جساامی، عاااطفی و رواناای، و مؤلفااه مقیاااس کرونباااخ، باارای کاال

 به دست آمد. ۰٫۸1و  ۰٫۹۷، ۰٫۷۵، ۰٫۹۵ با برابر ترتیببه
توصایفی، بارای های آماار هاا، از شااخصوتحلیل دادهمنظور تجزیاهبه

شاناختی زوجاین و در ساطح اساتباطی، از توصیف متغیرهای جمعیت
گیری مکارر و آزماون تعقیبای باونفرونی روش تحلیل واریانس با اندازه

و مقاادیر احتماال  ، استفاده گردیدهSPSS-22 افزار آماریکمک نرم به
 از نظر آماری معنادار در نظر گرفته شد. ۰٫۰۵کمتر از 

 درمانی هیجانی. محتوای جلسات طرحواره1 جدول
 رئوس محتوا )سرفصل مطالب(  جلسات

 اول

برقراری آشنایی اعضای گروه با یگدیگر و قوانین گروه، بیان اهداف جلسات، امضای قرارداد رفتاری شرکت در پژوهش توسط اعضا، 
، شناخت مشکل فعلی مراجع و سنجش مراجعان برای های هیجانیزوجین با رویکرد طرحوارهآشنایی ، ارتباط و ایجاد آمادگی

، ارائٔه تکلیف معرفی انواع باورهای هیجانی، هاها و توصیف آنمشاهدٔه هیجاندرمانی با تمرکز بر تاریخچٔه شخصی و طرحواره
 «.تهیه فهرست باورهای غلط هیجانی»خانگی: 

 دوم
هایی دربارٔه وظیفه و عملکرد هیجانات، ارائٔه الگویی از هیجانات به و آموزش ای دربارٔه هیجاناتخانگی، ارائٔه نظریهمرور تکالیف 

 ردکنندٔه یا تأییدکننده عینی های هیجانی سالم، ارائه شواهدهای هیجانی دردسرساز و مقایسه با طرحوارهها و شناسایی طرحوارهزوج
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۴ 

تهیه لیست تجربیاتی »زنی هیجانی، ارائٔه تکلیف خانگی: گذشته، آموزش تکنیک برچسب و فعلی زندگی هداساس شوا بر هاطرحواره
 «.که در ایجاد باورهای غلط هیجانی نقش داشته است

 سوم

دهد( و بررسی کند و به من اهمیت میتوضیح مفهوم اعتباریابی )احساس اینکه شخصی تو را درک میمرور تکالیف خانگی، 
های های هیجانی اعتبارزاد، شناسایی پاس های مختلف طرحوارهمت در برابر اعتباریابی و مفهوم آن، شناسایی خاستگاهمقاو
بررسی احساس اعتباریابی و عدم »زا به اعتبارزایی، ابداع راهبردهای انطباقی برای سازش با اعتبارزدایی، ارائٔه تکلیف خانگی:مشکل

 «.بخشدفهرستی از اقداماتی که وقتی شخصی به فرد اعتبار نمی تهیٔه»و « احساس اعتباریابی

 چهارم
ها از یکدیگر، زنی و افتراق هیجانهای هیجانی دردسرساز، برچسب، اعتباریابی هیجانی، چالش با طرحوارهمرور تکالیف خانگی

تکمیل برنامٔه فعالیت که در »رائٔه تکلیف خانگی: آگاهی انفصالی به هیجان، ااستعارٔه انسان کامل و بهنجارسازی تجربٔه هیجانی، ذهن
 «.شوندصورت جدول ثبت میها، افکار و احساسات و شدت احساسات بهآن فعالیت

 پنجم
، تمرین فضاسازی و تمایز میان هیجان و اقدام، آموزش گذرا بودن هیجان، افزایش قدرت پذیرش احساسات، مرور تکالیف خانگی

 «.آگاهی روزانهتمرین ذهن»، ارائٔه تکلیف خانگی: آموزش تکنیک پذیرش و خواست ،مشاهده و توصیف هیجان

 ششم
، آموزش آموزش تکنیک باالرفتن از نردبان مفاهیم برتر، افزایش پذیرش هیجان، تحمل احساسات مختلط، مرور تکالیف خانگی

 «.جستجوی هیجانات مثبت»و « آموزی دلسوزانهتمرینات تکنیک ذهن»آموزی دلسوزانه، ارائٔه تکلیف خانگی : تکنیک ذهن

 هفتم
تمایز افکار از ، آموزش تکنیک پیکان رو به پایین، شناسایی افکار خود آیند، آموزش فنون حل مسئله، مرور تکالیف خانگی

 .«بندی افکار منفیدسته»و « افتراق افکار از احساسات»، ارائٔه تکلیف خانگی : احساسات

 هشتم
، کاهش استرس، ارائٔه زداییفاجعه، تکنیک باالرفتن از نردبان مفاهیم برتر، بازسازی شناختی، رنجش سودمند، مرور تکالیف خانگی

 «.بررسی مزایا و معایب فکر»و « بررسی شواهد مربوط به یک فکر»تکلیف خانگی : 

 نهم

 .ٔه زوجین، باورهای منطقی زندگی زناشویی و مبادله عشق و محبتدرمانی در رابطتشریح اهداف طرحواره، مرور تکالیف خانگی
گاهی هیجانی و القای فضاسازی هیجانات مثبت مدت و درازمدت زندگی های یأس آور و اهداف کوتاهها و نشانه، شناخت موقعیتآ

نگاری دلسوزانه، ارائٔه تکلیف یک نامه، آموزش تکنگراییجلوگیری از تنبیه و سرزنش یکدیگر و اجتناب از ناامیدی و کمالزناشویی، 
 «.های مثبت و منفی همسر و خودتهیٔه لیستی از ویژگی»و « ای به همسرتدوین نامه»خانگی : 

 دهم
های هیجانی، آموزش راهبردهای ، تبیین دلزدگی زناشویی براساس الگوی طرحوارهآموزش تکنیک وکیل مدافع، مرور تکالیف خانگی

 بندی و اختتام جلسات.مرور مطالب مطرپ شده در جلسات و جمعبررسی احساسات زوجین از برگزاری جلسات، عملی، 
 

 

 . محتوای آموزشی جلسات مکالمه و محاورٔه عمومی۲ جدول
 رئوس محتوا )سرفصل مطالب(  جلسات

 اول

برقاراری آشنایی اعضای گروه با یگدیگر و قوانین گروه، بیان اهاداف جلساات، امضاای قارارداد رفتااری شارکت در پاژوهش توساط اعضاا، 
، آشانایی زوجاین باا مفهاوم خاانواده، وظاایف خاانواده و عوامال های آنآشانایی زوجاین باا مفهاوم ازدواج و سابک، ارتباط و ایجاد آمادگی
تهیاه فهرسات تعارضاات در زنادگی مشاترک »، ارائأه تکلیاف خاانگی: معرفی انواع تعارضات در زندگی مشاترکک، تهدیدکنندٔه زندگی مشتر

 «.خود

 دوم

ثباتی ازدواج و عوامل مؤثر بر ثبات و بی ثباتی ازدواج، آشنایی زوجین باا فرآیناد تحاول و مرور تکلیف خانگی، آشنایی زوجین با مفهوم بی
، آشانایی زوجاین باا مفهاوم طاالق و شایوع آن در جامعاهتکوین خانواده در طول زمان، آشنایی زوجاین باا پیامادهای اختالفاات زناشاویی، 

تهیاه »، ارائأه تکلیاف خاانگی: های کاهش وقوع طالقآشنایی زوجین با انواع پیامدهای طالق و راهبا انواع و مراحل طالق، آشنایی زوجین 
 «.ساز و پیامدهای طالقفهرست عوامل زمینه

 سوم
شانایی زوجاین باا آهاای کااهش وقاوع طاالق، های گارایش باه طاالق، آشانایی زوجاین باا راهمرور تکلیف خانگی، آشنایی زوجین با نظریاه

آشانایی آشنایی زوجاین باا عوامال ماؤثر بار رضاایت زناشاویی، آشنایی زوجین با مفهوم رضایت زناشویی، ، های کامرواهای خانوادهویژگی
 «.تهیٔه فهرست عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی زندگی خود»، ارائٔه تکلیف خانگی : های گفتگوهای حل تعارض و مهارتزوجین با شیوه

 هارمچ

مرور تکلیف خانگی، آشنایی زوجین با مفهوم فرسودگی و دلزدگی زناشاویی، آشانایی زوجاین باا تفااوت روناد طبیعای زنادگی زناشاویی و 
، آشانایی زوجاین باا مراحال پیادایش و تحاول دلزدگای زناشاویی، آشنایی زوجین با عالئم دلزدگی زناشوییفرسودگی و دلزدگی زناشویی، 

تهیأه فهرسات علال و »، ارائٔه تکلیاف خاانگی : آشنایی زوجین با علل و عوامل دلزدگی زناشویی، ل دلزدگی زناشوییآشنایی زوجین با دالی
 «.عوامل دلزدگی زناشویی در زندگی خود

 پنجم
دلزدگای  کننده ازمرور تکلیف خانگی، آشنایی زوجین با متغیرهای تشدیدکنندٔه دلزدگای زناشاویی، آشانایی زوجاین باا متغیرهاای پیشاگیری

، آشانایی های نظاری دلزدگای زناشاوییآشانایی زوجاین باا دیادگاه، آشنایی زوجین با راهکارهای جلاوگیری از دلزدگای زناشاوییزناشویی، 
، ارائأه تکلیاف آشنایی زوجین با علال مشاکالت ارتبااطی و اختالفاات زناشاوییشناسی زندگی زناشویی، های ارزیابی آسیبزوجین با مدل
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۵ 

 «.کنندٔه دلزدگی زناشویی در زندگی شخصی خوده فهرستی از متغیرهای تشدیدکننده و پیشگیریتهی»خانگی : 

 ششم
آشانایی ، آشانایی زوجاین باا مراحال بخشاشهای بخشاش، مرور تکلیف خانگی، آشنایی زوجین با مفهوم بخشش، آشنایی زوجین با مؤلفه

تهیأه فهرساتی از الگاوی فرآیناد »، ارائاه تکلیاف خاانگی: شاناختی بخشاشروانآشانایی زوجاین باا الگاوی فرآیناد ، زوجین با انواع بخشاش
 «.شناختی بخشش در خانواده اصلی و هسته ای فردروان

 هفتم

آشانایی زوجاین باا های نظاری بخشاش، های بخشاش، آشانایی زوجاین باا اناواع دیادگاهمرور تکلیف خانگی، آشنایی زوجین با اناواع مادل
های صامیمیت زناشاویی، ، آشنایی زوجین با پایهآشنایی زوجین با عوامل مؤثر بر صمیمیت زناشویی، زناشویی ماهیت و مفهوم صمیمیت
تهیٔه فهرسات عوامال ماؤثر بار صامیمیت زناشاویی در »، ارائه تکلیف خانگی : ها و رویکردهای صمیمیت زناشوییآشنایی زوجین با نظریه

 «.زندگی شخصی

 هشتم
آشانایی زوجاین گیری طرحاواره، یی زوجین با مفهوم طرحواره، آشنایی زوجین با تاریخچه طرحواره و شیؤه شکلمرور تکلیف خانگی، آشنا

هاای طرحاواره ای، آشانایی زوجاین باا ، آشانایی زوجاین باا ذهنیتهااآشنایی زوجاین باا اناواع طرحواره، ها در زندگی افرادبا تأثیر طرحواره
 «.های ناسازگار اولیهتهیه فهرست از طرحواره»تکلیف خانگی:  های ناسازگار اولیه، ارائٔهطرحواره

 نهم
آشانایی زوجاین باا اناواع هاا، هاای طرحوارههاا، آشانایی زوجاین باا کنشهای طرحوارهمرور تکلیف خانگی، آشنایی زوجین باا اناواع حیطاه

تهیأه »درماانی، ارائأه تکلیاف خاانگی: باا مفهاوم طرحواره ، آشنایی زوجاینایآشنایی زوجین با انواع راهبردهای مقابله، ایهای مقابلهسبک
 «.ایهای طرحوارهفهرست ذهنیت

 دهم
آشانایی ، هاای هیجاانیهای طرحوارهآشانایی زوجاین باا اناواع مادلهاای هیجاانی، مرور تکلیف خانگی، آشنایی زوجین با مفهاوم طرحواره

شااده در جلسااات و ، ماارور مطالااب مطرپت زوجااین از برگاازاری جلساااتبررساای احساسااا، درمااانی هیجااانیهااا بااا رویکاارد طرحوارهزوج
 بندی و اختتام جلسات.جمع

 هاافتهی ۳
های منظور آشنایی بیشتر با نمونٔه این مطالعه، به بررسی شاخصبه

پرداخته های پژوهش بر حسب عضویت گروهی توصیفی آزمودنی
زن( در  ۵۴مرد و  ۵۴نفر؛  1۰۸زوج ) ۵۴شد. نمونٔه پژوهش، شامل 

نفر(  ۳۶زوج؛  1۸نما و گواه )هر گروه سه گروه آزمایش، مشاوره
 ۴و  ۳ها در جداول شماره بودند که وضعیت سن و تحصیالت آن

 آمده است.
 افراد تحت بررسی به تفکیک گروهتوزیع فراوانی سطح تحصیالت  .۳ جدول

 گروه
 سطح تحصیالت

 کل  آزمایش نمامشاوره گواه
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 ۳۸٫۹ ۴۲ ۳۸٫۹ 1۴ ۴۷٫۲ 1۷ ۳۰٫۶ 11 دیپلم
 ۲۵ ۲۷ ۳۰٫۶ 11 1۶٫۷ ۶ ۲۷٫۸ 1۰ فوق دیپلم
 ۲۶٫۹ ۲۹ ۲۲٫۲ ۸ ۲۷٫۸ 1۰ ۳۰٫۵ 11 لیسانس

 ۹٫۲ 1۰ ۸٫۳ ۳ ۸٫۳ ۳ 11٫1 ۴ لیسانسفوق 
 1۰۰ 1۰۸ 1۰۰ ۳۶ 1۰۰ ۳۶ 1۰۰ ۳۶ کل

 

 . توزیع فراوانی سن افراد تحت بررسی به تفکیک گروه۴جدول 
 انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه گروه
 ۸٫1 ۳۸ ۶۰ ۲۵ گواه
 ۸٫۲ ۳۷ ۵۹ ۲1 نمامشاوره
 1۰٫۳ ۳۹ ۶۴ ۲۰ آزمایش
 ۹٫۲ ۳۸ ۶۴ ۲۰ کل

های های توصیفی نمرات متغیر دلزدگی زناشویی و مؤلفهشاخص
های آزمایش، دلزدگی جسمی، عاطفی و روانی زوجین گروه

آزمون و پیگیری، در آزمون، پسنما و گواه در مراحل پیشمشاوره
نمرات میانگین ، ۵براساس جدول  ارائه شده است. ۵جدول شماره 

نی های دلزدگی جسمی، عاطفی و روادلزدگی زناشویی و مؤلفه
آزمون و در مرحلٔه آزمون درمقایسه با پیشزوجین گروه آزمایش در پس
آزمون، کاهش یافته است. در زوجین گروه پیگیری درمقایسه با پس

شویی و نما، با وجود اینکه میانگین نمرات دلزدگی زنامشاوره

آزمون درقیاس با های دلزدگی جسمی، عاطفی و روانی، در پسمؤلفه
آزمون کاهش یافته، در مرحلٔه پیگیری مجدداً میانگین نمرات، پیش

میزان آزمون تا حدودی افزایش داشته، اما بهدرمقایسه با پس
آزمون نرسیده است. باالخره در زوجین گروه گواه، میانگین پیش

های دلزدگی جسمی، عاطفی و زناشویی و مؤلفهنمرات دلزدگی 
آزمون و در مرحلٔه پیگیری آزمون درمقایسه با پیشروانی، در پس
آزمون، افزایش یافته است.درمقایسه با پس
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۶ 

های آزمایش، های دلزدگی جسمی، عاطفی و روانی زوجین گروه. میانگین و انحراف معیار نمرات دلزدگی زناشویی و مؤلفه۵ جدول
 آزمون و پیگیریآزمون، پسنما و گواه در مراحل پیششاورهم

 متغیر
 پیگیری آزمونپس آزمونپیش گروه

 میانگین
انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 
 معیار

 دلزدگی کل
 آزمایش
 نمامشاوره
 گواه

1۰۷٫۵ 1۶٫۹۷ ۸۴٫۵۸ 1۵٫۳۷ ۸۰ 1۵٫۰۹ 
1۰۸٫1۷ 1۸٫۷۰ ۹۷٫11 1۷٫۷۳ 1۰۰٫1۹ 1۸٫۸۸ 
1۰۶٫11 1۳٫۰1 1۰۹٫۳1 1۴٫1۸ 11۳٫۸۶ 1۵٫۸۲ 

مؤلفٔه دلزدگی 
 جسمی

 آزمایش
 نمامشاوره
 گواه

۳۳٫۶۹ ۷٫۵۷ ۲۶٫۵۳ ۵٫1۶ ۲۴٫۲۸ ۴٫۶۰ 
۳۴٫۳۹ ۷٫۹1 ۳۰٫۷۸ ۶٫۸۰ ۳۲٫۰۳ ۶٫۷1 
۳۴٫۳۹ ۵٫۵۰ ۳۴٫۶۹ ۵٫۶1 ۳۶٫۶۴ ۶٫۵۶ 

مؤلفٔه دلزدگی 
 عاطفی

 آزمایش
 نمامشاوره
 گواه

۳۷٫۷۲ ۶٫۴۸ ۳۰٫۰۳ ۵٫۶۹ ۲۷٫۸1 ۵٫۷۴ 
۳۷٫۵۰ ۷٫۴۰ ۳۴٫۰۶ ۶٫۹۵ ۳۵٫۷۸ ۷٫1۵ 
۳۶٫۴۴ ۶٫۵۰ ۳۷٫۶۷ ۶٫۴۴ ۳۹٫1۹ ۶٫۰۵ 

مؤلفٔه دلزدگی 
 روانی

 ۶٫۶۳ ۲۵٫۹۲ ۶٫۷۷ ۲۸٫۰۳ ۶٫۳1 ۳۶٫۰۸ آزمایش
 ۷٫۶1 ۳۲٫۳۹ ۶٫۶۴ ۳۲٫۲۸ ۶٫۹۴ ۳۶٫۲۸ نمامشاوره
 ۵٫۹۳ ۳۸٫۰۳ ۶٫۰۶ ۳۶٫۹۴ ۶٫۷۵ ۳۵٫۲۸ گواه

ها توسط وتحلیل آماری، ابتدا نرمال بودن دادهپیش از اجرای تجزیه
گیری شد و نتایج نشان داد که سطح ویلک اندازه-آزمون شاپیرو

های آن، بیشتر از معناداری نمرات دلزدگی زناشویی و تمامی مؤلفه
آزمون  ها توسطاست. همچنین همگنی واریانس ۰٫۰۵مقدار مالک 

برای نمرات دلزدگی  ۰٫۰۵لون بررسی شد و سطح معناداری بیشتر از 
های آن به دست آمد. این نتایج بیانگر این زناشویی و تمامی مؤلفه

توان از آزمون وتحلیل آماری میبودند که برای اجرای تجزیه
درمانی پارامتریک استفاده نمود. جهت بررسی اثربخشی طرحواره

های دلزدگی جسمی، عاطفی و گی زناشویی و مؤلفههیجانی بر دلزد
گیری مکرر استفاده روانی زوجین، از آزمون تحلیل واریانس با اندازه

فرض اول این آزمون برابری ماتریس کوواریانس بود که با شد. پیش
(، ماتریس کوواریانس p>۰٫۰۵توجه به معنادارنشدن آزمون باکس )

این آزمون، اصل تقارن مرکب بود، فرض دوم ها برابر شد. پیشداده
برای برقراری این اصل، از آزمون کرویت موخلی استفاده شد. با توجه 

 Fهای (، شاخصp=۰٫۳۷۵به معنادار نبودن آزمون کرویت موخلی )
 مربوط به اثر فرض کرویت گزارش شد. 

های مکرر برای گیری، نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه۶در جدول 
آزمون و آزمون، پساوت نمونه پژوهش در سه مرحلٔه پیشبررسی تف

گیری ، تأثیر زمان اندازه۶براساس جدول  پیگیری گزارش شده است.
های دلزدگی بر میانگین نمرات دلزدگی زناشویی و تمامی مؤلفه

(؛ بنابراین p<۰٫۰۰1جسمی، عاطفی و روانی زوجین معنادار بود )
عضویت گروهی، بین میانگین  نظر ازتوان بیان کرد که صرفمی

های دلزدگی جسمی، عاطفی نمرات دلزدگی زناشویی و تمامی مؤلفه
آزمون و پیگیری تفاوت آزمون، پسو روانی زوجین در مراحل پیش

گیری و گروه معناداری وجود دارد. همچنین اثر تعامل بین زمان اندازه
های دلزدگی نیز بر میانگین نمرات دلزدگی زناشویی و تمامی مؤلفه

(؛ بنابراین p<۰٫۰۰1جسمی، عاطفی و روانی زوجین معنادار بود )
توان بیان کرد که بین میانگین نمرات دلزدگی زناشویی و تمامی می

های های دلزدگی جسمی، عاطفی و روانی زوجین، در زمانمؤلفه
مختلف با توجه به عامل عضویت گروهی، تفاوت معناداری وجود 

شود، تأثیر گروه نیز بر ، مشاهده می۶که در جدول طوردارد. همان
های دلزدگی جسمی، میانگین نمرات دلزدگی زناشویی و تمامی مؤلفه

توان (؛ بنابراین میp<۰٫۰۰1عاطفی و روانی زوجین معنادار شد )
گیری، بین میانگین نمرات پوشی از زمان اندازهنتیجه گرفت که با چشم

های دلزدگی جسمی، عاطفی و لفهدلزدگی زناشویی و تمامی مؤ
نما و گواه، تفاوت معناداری های آزمایش، مشاورهروانی زوجین گروه

گروهی زمان وجود دارد. از آنجایی که اثر تعامل، بین عامل درون
گروهی گروه، تفاوت معناداری داشت، لذا اثر گیری و عامل بیناندازه

گروهی با استفاده از نگروهی با توجه به سطوپ عامل دروسادٔه بین
 تعقیبی بونفرونی، بررسی شد. 

آزمون تفاوت براساس آزمون تعقیبی بونفرونی، در مرحلٔه پیش
های معناداری بین میانگین نمرات دلزدگی زناشویی و تمامی مؤلفه

های آزمایش، زوجین گروه دلزدگی جسمی، عاطفی و روانی
آزمون میانگین لٔه پسنما و گواه وجود نداشت؛ اما در مرحمشاوره

های دلزدگی جسمی، عاطفی نمرات دلزدگی زناشویی و تمامی مؤلفه
طور معناداری کمتر از زوجین و روانی زوجین گروه آزمایش به

(؛ همچنین میانگین p<۰٫۰۰1نما و گواه شد )های مشاورهگروه
های دلزدگی جسمی، عاطفی نمرات دلزدگی زناشویی و تمامی مؤلفه

طور معناداری کمتر از زوجین گروه نما بهزوجین گروه مشاوره و روانی
(. در مرحلٔه پیگیری نیز میانگین نمرات دلزدگی >۰٫۰۰1pگواه بود )

های دلزدگی جسمی، عاطفی و روانی زوجین زناشویی و تمامی مؤلفه
نما و های مشاورهطور معناداری کمتر از زوجین گروهگروه آزمایش، به

میانگین نمرات دلزدگی  بینکه صورتیدر (.p<۰٫۰۰1گواه شد )
های دلزدگی جسمی، عاطفی و روانی زوجین زناشویی و تمامی مؤلفه

نما و گواه، تفاوت معناداری وجود نداشت های مشاورهگروه
(۰٫۰۸1=p.) 
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۷ 

های دلزدگی زوجین در مراحل گیری مکرر برای مقایسٔه نمرات دلزدگی زناشویی و تمامی مؤلفه. نتایج تحلیل واریانس با اندازه۶ جدول
 آزمون و پیگیریآزمون، پسپیش

 منابع تغییرات متغیر
 مجموع
 مجذورات

 درجه
 یآزاد

 نیانگیم
 F مجذورات

مقدار 
 احتمال

 اندازه
 اثر

دلزدگی 
 کل

 گروهیدرون
 ۰٫۷۹۵ <۰٫۰۰1 *۷۴٫1۹ ۲۰۶۳۸٫۳۵ 1 ۲۰۶۳۸٫۳۵ زمان

 ۰٫۸۶۵ <۰٫۰۰1 *۳۷٫۵۵ 1۰۴۴۷٫۰1 ۲ ۲۰۸۹۴٫۰۲ زمان *گروه
    ۲۷۸٫1۹ 1۰۵ ۲۹۲۰۹٫۹۴ خطا

 گروهیبین
 ۰٫۷۶۴ <۰٫۰۰1 *1۶۸٫۲۴۶ 111۲۴٫۷۲۶ ۲ ۲۲۲۴۹٫۴۵۲ گروه
    ۶۵٫۴۹1 1۰۵ ۶۸۷۶٫۶۵ خطا

مؤلفه 
دلزدگی 
 جسمی

 گروهیدرون
 ۰٫۵۴۲ <۰٫۰۰1 *۳۴٫۵۳ 1۲۰۰٫۵ 1 1۲۰۰٫۵ زمان

 ۰٫۶۶۵ <۰٫۰۰1 *۶۰٫۳۸۹ ۵۹۵٫۶۵ ۲ 11۹1٫۳۰ زمان *گروه
    ۹٫۵۸1 1۰۵ 1۰۰۶٫۰۹1 خطا

 گروهیبین
 ۰٫۶۵۰ <۰٫۰۰1 *۹۴٫۶۵1 11۶۷٫۸۶۲ ۲ ۲۳۳۵٫۷۲۵ گروه
    11٫۹۸۶ 1۰۵ 1۲۵۸٫۵۳۵ خطا

مؤلفه 
دلزدگی 
 عاطفی

 گروهیدرون
 ۰٫۵1۹ <۰٫۰۰1 *۲۵٫۷۹ 1۰۵۰٫۳۵ 1 1۰۵۰٫۳۵ زمان

 ۰٫۷۵1 <۰٫۰۰1 *۵۵٫۰۴۵ ۶۲۷٫۸۸۳ ۲ 1۲۵۵٫۷۶۵ زمان*گروه
    11٫۰۸1 1۰۵ 11۶۳٫۴۹ خطا

 گروهیبین
 ۰٫۷۰۲ <۰٫۰۰1 *11۹٫۹۶۹ 1۳۵۹٫۲۴۴ ۲ ۲۷1۸٫۴۸۷ گروه
    11٫۰۰۶ 1۰۵ 11۵۵٫۶۵۲ خطا

مؤلفه 
 دلزدگی
 روانی

 گروهیدرون
 ۰٫۵۷۶ <۰٫۰۰1 *۳۳٫۹۲ 1۴۳1٫1۳ 1 1۴۳1٫1۳ زمان

 ۰٫۶۰1 <۰٫۰۰1 *۶۹٫۲۳۷ ۸۴۰٫۵۰۶ ۲ 1۶۸1٫۰1۲ زمان*گروه
    11٫۷۹۲ 1۰۵ 1۲۳۸٫۲۲۶ خطا

 گروهیبین
 ۰٫۵۷۳ <۰٫۰۰1 *۶۸٫۴۷۹ 1۲۳۷٫1۳۵ ۲ ۲۴۷۴٫۲۷ گروه
    1۷٫۵۴۹ 1۰۵ 1۸۴۲٫۷1 خطا

 

 بحث 4
 باار یجااانیه یدرمااانطرحواره یاثربخشاا نیاایتع حاضاار پااژوهش هاادف
. باود طاالق آساتانٔه در نیزوجا ییزناشو یدلزدگ یهامؤلفه و یدلزدگ
 کااااه داد نشااااان مکاااارر، یریگاناااادازه بااااا انسیااااوار لیااااتحل جینتاااا

 و ییزناشاو یدلزدگا نمارات کااهش موجاب یجاانیه یدرمانطرحواره
 در شیآزماا گاروه نیزوجا یروان و یعاطف ،یجسم یدلزدگ یهامؤلفه
 و آزماونپس مراحال در گواه، و نمامشاوره یهاگروه نیزوج با سهیمقا
 یدلزدگا نمرات کاهش نیب نیهمچن(. p<۰٫۰۰1) است شده یریگیپ

 گاروه نیزوجا یروانا و یعاطف ،یجسم یدلزدگ یهامؤلفه و ییزناشو
 آزمااونپس مرحلاأه در گااواه، گااروه نیزوجاا بااا سااهیمقا در نمامشاااوره
 مرحلأه در تفااوت نیاا اما ،(p<۰٫۰۰1) دارد وجود یمعنادار تفاوت

 (. p=۰٫۰۸1) نبود معنادار یریگیپ
 وجاود یقایتحق کارده، یبررسا پژوهشاگر تاآنجاکه ،یپژوهش متون در

 یدلزدگاا باار یجااانیه یدرمااانطرحواره یاثربخشاا ماًیمسااتق کااه نداشاات
 یهاافتاهی لاذا باشاد، کارده یبررس را طالق آستانٔه در نیزوج ییزناشو

 از مشااابه یهاااپژوهش از یبرخاا جینتااا بااا تااوانیم را حاضاار پااژوهش
 یجااانیه یهاااطرحواره نکااهیا بااریمبن همکاااران، و جکسااون: جملااه

 سات،یپر ؛(۴) شاوندیم نیزوجا در یدلزدگا جادیا به منجر ناسازگار،
 ارتبااط رشاد و یدلزدگا کاهش موجب مدارجانیه درمان نکهیا بریمبن

 نکهیا بریمبن ،یآذر و ییکربال ؛(1۶) شودیم نیزوج در مثبت یعاطف
 ماؤثر آن یهامؤلفاه و ییزناشاو یدلزدگا کاهش بر مدارجانیه درمان
 باعث مانیدر ارٔهطرحو نکاهیا باریمبن همکاران، و ارییتق و( ۶) است
 ؛(1) شاودیم متأهل نناز در آن یهامؤلفه و ییزناشو یدلزدگ کاهش
 . دانست همخوان

 یجااانیه یدرمااانطرحواره ديكررو د،كر عنااوان تااوانیم نتايج تببين در
 ،یجااانیه ینمادگااذار و یهاااااااگآ يشازاااافا بااا کااه دارد را تیااقابل نااايا
 تا كند کمااک دفر به هااا،دازشپر تغيير و تجربه در عامليت از یهااگاآ

 تغيير ،ستا همسر با بطهرا هااآن نیمهمتر كه را دخو یدفر بين بطروا
 یساع ديكررو ينا در(. 1۴) باشد تهاشدا آن راب یترابيش لراكنت و داده
 به و شاااده یااایاااااشناس یجاااانیه یهااااطرحواره و تهيجانا شاااودیم
(. ۲۰) شااااااااااوند تبديل هندزسا یهارفتار و درک قابل یهاااااااااااامیپ

 ،يكديگر از يناااجزو حمايت راااب كيدتااأ با یجااانیه یدرمااانطرحواره
 و دخو تهيجانا بر تمركز ،مثبت طريق به آن وزبر و نهيجا یدگااگشو
 تهيجانا و یایوااناشز یگاندز در جديد ربتجا نبيا هاا،آن ییشناسا
 از قبتامر بر كيدتاأ ،هابطرا در جديد تامالاتع یدهشكل آن، با اههمر
 یگااندز در هاااآن فحذ و یمنفاا یملااتعا یها چرخهیاایشناسا ،همسر

 نهمسرشا با را دخو طتباار تا کنااااد،یم كمك نیزوجاااا به یاااایناشوز
 انميز از ،ثرماااااؤ و سالم طتباار کیااااا یپرتو در و دهواااااانم یزسازبا
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۸ 

 در شااارکت نیبناااابرا ؛(1۲) دشو تهااااكاس هااااآن ییزناشاااو یدلزدگااا
 رواباط در تاا کندیم کمک نیزوج به یجانیه یدرمانطرحواره جلسات
 یجاباه و کارده کنترل را احساساتشان بتوانند بهتر یجانیه نظر از خود

 از خااود، یراهبردهااا عنوانبااه ،یفکاار نشااخوار و اجتناااب از اسااتفاده
 ،یمعنااادارتر یتیحمااا روابااط جااادیا و یرفتااار یسااازفعال رش،یپااذ

 و یدلزدگا تیانها در و( 11) کنناد اساتفاده هااجانیه با مقابله جهت
 نیایتب در اماا دهند؛ کاهش را خود یروان و یعاطف ،یجسم یهامؤلفه
: گفاات تااوانیم ،یریااگیپ مرحلاأه در یجااانیه یدرمااانطرحواره ریتااأث
 دوران نااامطلوب طیشاارا بااه یجااانیه یهاااطرحواره شاأهیر جاکااهازآن
 فرصات و دهیاطلب یشاتریب زماان هاآن اصالپ لذا گردد،یم باز یکودک
 اریااخت در را امکاان نیاا ،یدرماان جلساات افتنیا انیپا از پس ماههسه

 یهااااکیتکن یاجااارا در ماااداومت باااا تاااا اسااات داده قااارار نیزوجااا
 (. ۲۰) دهند کاهش را آن یهامؤلفه و یدلزدگ شده،آموخته
 یدلزدگا کااهش در یعموم محاورٔه و مکالمه جلسات اندک یاثربخش
 قیتصاد از یحااک خاود آزماون،پس مرحلأه در نمامشاوره گروه نیزوج
 یآشافتگ جاادیا در هااآن ریتأث و ناسازگار یجانیه یهاطرحواره وجود
 یعماوم محااورٔه و مکالماه جلساات کاه چارا اسات؛ نیزوج روابط در

 یجااانیه یهاااطرحواره از یاجمااال یشااناخت ن،یزوجاا شااده موجااب
 ساارکوب را هاااآن موقاات صااورتبه و آورده دساات بااه خااود ناسااازگار

 نمامشااوره گاروه نیزوجا ییزناشاو یدلزدگا مجدد شیافزا اما ند،ینما
 ریتاأث جاادیا کاه اسات موضاوع نیاا بر یدییتأ خود ،یریگیپ مرحلٔه در
 قیااتلف بااه ازیاان ناسااازگار، یجااانیه یهاااطرحواره اصااالپ در داریااپا
 یدرماانطرحواره توسط که دارد یرفتار و یعاطف ،یشناخت یهاکیتکن
 ریسااا هماننااد زیاان پااژوهش نیااا(. 1۷) اساات ارائااه قاباال یجااانیه

 میتعما در دیانمایم جابیا که است ییهاتیمحدود یدارا هاپژوهش
 آساتانٔه در نیزوجا یرو بار قیاتحق انجاام. شاود توجاه هااآن به ج،ینتا

 از اساتفاده دساترس، در یریگنموناه ؤهیشا ماه،یم و شهرنیشاه طالق

 سطح نظر از مطالعه ناأهنمو بااودنهمگن ،یدهخااودگزارش یابزارهااا
 یهاتیمحاااادود جملااااه از ،جتماعیا-یدقتصاا طبقاااأه و تتحصیال
 در لاذا. سازدیم مواجه مشکل با را جینتا میتعم که بود حاضر پژوهش
 یپذیرتعمیم ٔهگستر یشافزا جهت شاود،یم شانهادیپ یآتا یهاپژوهش
 جامعه رقشاا سایر بین در نیز و سیعترو حجاام در هشوپژ ینا ،یافتهها

 .ددگر ارتکر متفاوت یهافرهنگ با یگرد حیانو و

 گیرینتیجه ۵
های مؤلفهو  زناشویی دلزدگی کاهش درمانی هیجانی برطرحواره

است.  دلزدگی جسمی، عاطفی و روانی زوجین در آستانٔه طالق مؤثر
، هشوپژ این ییافتهها از نندامیتو ادهخانو انمانگردر و ورانمشالذا 
 دیکررو ینا از و دهکر دهستفاا بالینی و آموزشی تخالامد یستارا در
برند  هبهر زوجین بطروا بهبود زناشویی و تضارتعا کاهش جهت در
 .کمک نمایند ایشان روابط استحکام و پایداری بهو 
 

 تشکر و قدردانی 6
کننده در پژوهش، شرکت زوجین تمامی مشارکت و همکاری از

شهر و میمه و همٔه مسئولین محترم دادگستری و بهزیستی شاهین
 قدردانی و عزیزانی که در انجام این پژوهش یاری رساندند، تشکر

نامه دکتری نویسندٔه اول پژوهش این مقاله مستخرج از پایان. گرددمی
از  IR.IAU.B.REC.1396.17حاضر است. این مقاله دارای کد اخالق 

های زیست پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی کمیتٔه اخالق در پژوهش
  واحد بروجرد است.

منافعی در این مقاله  دارند، هیچ گونه تعارضنویسندگان اظهار می
وجود ندارد.

  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
97

.8
.0

.1
14

.9
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                             9 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1397.8.0.114.9
https://jdisabilstud.org/article-1-1237-fa.html


۹ 

References 
1. Taghiyar Z, Pahlavan Zadeh F, Samavi A. The Effect of Schema Therapy on Married Women s Marital 

Burnout. Womens Quarterly and Family Studies.2017;9(34):49-64.[Persian][link] 

2. Dunham SM. Emotionally focused couple therapy: An interview with Scott Woolley, PhD. The Family 

Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families.2016; 24(1): 95-100. [link] 

3. Sho'a Kazemi M. Comparative study of domestic violence, couple burnout and self-esteem in regular women 

and female clients of family court in Tehran. Journal of Women and Family Studies.2017; 5(1): 35-52. 

[Persian] [link] 

4. Jackson JB, Miller RB, Oka M, Henry RG. Gender Differences in Marital Satisfaction: A Meta–analysis. 

Journal of Marriage and Family.2014;76(1):105-29.[link] 

5. Pines AM, Nunes R. The relationship between career and couple burnout: implication for career and couple 

counselling. Journal of employment counseling. 2011; 40(2): 50-64. [link] 

6. Karbalaie M, Azari E. Effectiveness of emotion-focused therapy in marital intimacy and in reducing marital 

burnout of couples visiting consultation centers in Tehran's second region. Journal of Psychology and 

Educational Sciences. 2017; 3(1-2):108-17. [Persian] [link] 

7. Pines AM, Neal M B, Hammer LB, Icekson T. Job burnout and couple burnout in dual-earner couples in the 

sandwiched generation. Social Psychology Quarterly. 2011; 74(4): 361–86. [link] 

8. Graff HJ, Christensen U, Poulsen I, Egerod I. Patient perspectives on navigating the field of traumatic brain 

injury rehabilitation: a qualitative thematic analysis. Disability and rehabilitation. 2018 Apr 10;40(8):926-34. 

[link]  

9. Burgess Moser M, Johnson SM, Dalgleish TL, Lafontaine MF, Wiebe SA, Tasca GA. Changes in 
relationship‐specific attachment in emotionally focused couple therapy. Journal of Marital and Family 

Therapy. 2016 Apr;42(2):231-45. [link] 

10. Pugh M. A narrative review of schemas and schema therapy outcomes in the eating disorders. Clinical 

Psychology Review. 2015 Jul 1;39:30-41. [link] 

11.  Wiebe SA, Johnson SM. A review of the research in emotionally focused therapy for couples. Family 

Process. 2016 Sep;55(3):390-407. [link] 

12. Pirsaghi F, Nazari AM, Naiemi G, Shafaie M. Marital Conflicts؛ The Role Of Defense Styles And Emotional 

Schemas. Iranian Journal of Psychiatric Nursing. 2015 May 15;3(1):59-69. [Persian][link] 

13. Rezaei M, Ghadampour E, Rezaei M, Kazemi R. Effectiveness of Emotional Schema Therapy on rumination 

and severity of depression in patients with major depressive disorder. Quarterly Clinical 

Psychology.2015;7(4):45-57.[Persian][link] 

14. Daneshmandi S, Izadikhah Z, Kazemi H, Mehrabi H. The effectiveness of emotional schema therapy on 

emotional schemas of female victims of child abuse and neglect. Journal of Shahid Sadoughi University of 

Medical Sciences. 2014;22(5):1481-94. [Persian] [link] 

15. de Klerk N, Abma TA, Bamelis LL, Arntz A. Schema therapy for personality disorders: a qualitative study of 

patients’ and therapists’ perspectives. Behavioural and cognitive psychotherapy. 2017 Jan;45(1):31-45. [link] 

16. Priest JB. Emotionally focused therapy as treatment for couples with generalized anxiety disorder and 

relationship distress. Journal of Couple & Relationship Therapy. 2013 Jan 1;12(1):22-37. [link] 

17. Leahy RL. Emotional Schema Therapy. Jahangiri S. (Persian Translator). [Tehran]: Ibne Sina Publications; 

2015, pp:324-41.[link] 

18. Safipouriyan S, Ghadami A, Khakpour M, Sodani M, Mehrafarid M. The effect of group counseling using 

interpersonal therapy (IPT) in reducing marital boredom in female divorce applicants. JNE. 2016;5(1):1-11. 

[Persian] [link] 

19. Navidi F. Study and comparison of couple burnout relationship with organizational climate factors in 

employee education and hospitals of Tehran nurses. [Thesis for MA in Family Counseling]. [Tehran, Iran]: 

Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Scienes, Tehran; 

2005,pp:141-5.[Persian] [link] 

20. Leahy RL, Tirch D, Napolitano LA. Emotion Control Techniques in Psychotherapy (Practical Guide). 

Mansoori Rad A. (Persian Translator). 2nd edition. [Tehran]: Arjomand; 2016, pp 416-37. [link] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
97

.8
.0

.1
14

.9
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

http://jwsf.iaut.ac.ir/article_531622_40a31fee2551732c69e1f3c598b8f3c1.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1066480715615820
http://jwfs.alzahra.ac.ir/article_2747.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jomf.12077
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/j.2161-1920.2003.tb00856.x
http://irijournals.com/dl/journals/06-Psychology/v3-i1-2-spring96/paper10.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0190272511422452
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638288.2017.1280542
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jmft.12139
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735815000586?via%3Dihub
https://www.researchgate.net/publication/303868602_A_Review_of_the_Research_in_Emotionally_Focused_Therapy_for_Couples
http://ijpn.ir/browse.php?a_id=511&sid=1&slc_lang=fa
http://jcp.semnan.ac.ir/article_2217.html
http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1338572&l=fa
https://www.cambridge.org/core/journals/behavioural-and-cognitive-psychotherapy/article/schema-therapy-for-personality-disorders-a-qualitative-study-of-patients-and-therapists-perspectives/77E632AD0DF5579EA2E56DE1C7BD08D7
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15332691.2013.749763
http://www.roshdpress.ir/Emotional-Schema-Therapy
http://jne.ir/article-1-575-fa.pdf
http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis%3A23582
https://www.arjmandpub.com/Product/Details/1127/2
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1397.8.0.114.9
https://jdisabilstud.org/article-1-1237-fa.html
http://www.tcpdf.org

