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Abstract
Introduction: Considering to the presence
of affective swings and stress in the lives of
married couples facing divorce, the aim of
present
study
was
to
investigate
effectiveness of the Emotional Safety Model
instruction on the positive and negative
affects and marital stress of Bushehr’s
couples on the brink of divorce.
Method: The research method was quasi
experimental. Population consisted all
couples referred to courts in Bushehr for
divorce, that the 50 participants selected by
convenience sampling method and were
randomly assigned to two groups of
experimental and control(n=25). Data
collected by Stockholm Marital Stress Scale
– Tehran and Positive and Negative Affect
Scale and analyzed by a MANCOVA
analysis.
Results: Instructional strategy of Emotional
Freedom was effective to decrease the
negative effects, as well as, marital stress
(p<0/01) in the couples of experimental
group, whereas no significant effect found
for positive affect.
Conclusion: In general, emotional safety
training could decrease the marital stresses
and negative affect in couples with marital
problems.
Hence,
consultants
and
psychologists are recommended to use this
model to reduce problems of couples
involved in emotional and stress problems.
Keywords: emotional safety training,
negative affects, positive affect, marital
stress, divorce.
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استرس مشخص شدند ،از راهبردهای مقابلهای فردی،
کمتر استفاده میکردند(.)7
عواطفی که زوجین تجربه میکنند نیز از جمله متغیرهایی
است که میتواند با وضعیت زناشویی زوجین و گرایش آنان
به طالق همراه باشد .واتسن و تلگن به نقل از سلطانی و
همکاران( )3عواطف را به دو بُعد عاطفی پایه یعنی «عاطفه
مثبت» و «عاطفه منفی» تقسیمبندی میکنند .عاطفه
منفی ،اندوه و نارضایتی ذهنی را توصیف میکند ،بدین
معنی که شخص تا چه میزان احساس ناخرسندی و
ناخوشایندی میکند .عاطفۀ مثبت حالتی از انرژی فعال،
تمرکز زیاد و اشتغال به کار لذتبخش است( .)3عاطفه
مثبت رابطه منفی معناداری با ابعاد بیماری روانی دارد در
حالی که عاطفه منفی رابطه مثبت معناداری با ابعاد بیماری
روانی دارد( .)3پژوهشها نشان دادهاند که عواطف و
هیجانات در زندگی زناشویی و روابط عاشقانه زوجین دارای
اهمیت فراوانی است .برای نمونه ،پژوهش کلین ،رنشاو و
کاربی( )55با موضوع تنظیم هیجان و ادراک انتقادات
خصمانه و سازنده در روابط عاشقانه ،نشان داد که گزارش
های شخصی افراد از ادراک انتقاد خصمانه هم در شرایطی
که واپسزنی میکردند و هم در زمانهایی که آنها و
همسرانشان مشکالت زیادی در تنظیم هیجانی گزارش
میکردند ،به میزان باالیی بود( .)55افزون بر این،
پژوهشها رابطۀ قدرتمندی را بین عاطفۀ منفی و نارضایتی
و ناسازگاری زناشویی گزارش کردهاند ،آنچنان که مشخص
شده است که ابراز خشم و غم و اضطراب در تعامالت
زناشویی هرکدام به طور متفاوتی ممکن است رضایت و
سازگاری زناشویی را کاهش دهند( .)52 ،55عالوه برا
اینها ،در حوزه عواطف مشخص شده است که عدم امنیت
عاطفی یکی از پیشبینیکنندههای گرایش به روابط خارج
از حیطه زناشویی میباشد( .)59یافتههای پژوهش دیگر
حاکی از آن است که انواع دلبستگی با مؤلفههای ناتوانی در
تشخیص عواطف دارای رابطه معنادار است و استرس با
مؤلفههای دلبستگی و مؤلفههای ناتوانی هیجانی روابط
معناداری دارد( .)53همچنین ،از ابعاد شادمانی ذهنی دو بعد
رضایت از زندگی به صورت مثبت و عاطفۀ منفی به صورت
منفی توسط رضایت زناشویی پیشبینی شدند(.)51
مطالعهی دیگری نشان داد که بین عشق ،عاطفه منفی و
سبک دلبستگی ایمن ،اجتنابی با رضایت زناشویی رابطه

مقدمه
ازدواج به عنوان مهمترین و عالیترین سنت اجتماعی
برآورده کننده نیازهای عاطفی افراد ،همواره مورد تأیید بوده
است .ازدواج عمدتاً به دلیل عشق و محبت ،داشتن شریک
و همراه در زندگی ،ارضای نیازهای عاطفی ـ روانی و
افزایش شادی و خشنودی صورت میگیرد .وقتی توقعات
عاشقانه محقق نشوند ،احساس سرخوردگی ،مستقیماً به
همسر نسبت داده میشود و سبب تحلیل رفتن عشق و
تعهد شده ،و ممکن است طالق آخرین گزینه باشد .طالق
یکی از عوامل اصلی خطر بروز اختالالت روانی و صدمات
روحی در خانواده است که در عین حال سالمتروانی
جامعه را با تهدید مواجه میسازد .از این رو بسیاری از
سازمانهای اجتماعی در تالش هستند تا اقدامات
پیشگیرانهای را در این زمینه انجام دهند( .)5یکی از
متغیرهای مرتبط با وضعیت زناشویی و گرایش زوجین به
طالق ،استرس زناشویی است .استرس زناشویی به عنوان
موقعیتی تعریف شده که در آن همسران مشکالت ارتباطی
و حل مسأله را تجربه میکنند ،در حالی که در جستجوی
راهحل هستند با یکدیگر زندگی میکنند و به سختی
تفاوتهای دیگری را میپذیرند( .)2در واقع استرس
زناشویی یک پدیده میانفردی است که هر دو زوج را به
روشهای مختلف تحت تأثیر قرار میدهد( .)9استرس
زناشویی از طرق مختلف اثری منفی بر سالمتی دارد :به
صورت غیرمستقیم در تغییر خلق ،افزایش سرعت شیوع
شدت اختالالت روانپزشکی ،اضطراب و رفتارهای آسیبزا
برای سالمتی (عادات غذایی ،مصرف الکل ،داروها و چاقی)
و به صورت مستقیم در مکانیزم های روانشناختی مربوط به
قلب و عروق ،غدد درون ریز و سیستمهای ایمنی اثر دارد
( .)3به عالوه ،دیده شده که استرس به طور قابل توجهی
میتواند رضایت زناشویی و توسعه روابط نزدیک و صمیمی
بین زوجین را تعیین کند( )1و رضایت زناشویی میتواند
سالمت جسمی و روانی زن و شوهر را تحت تأثیر قرار دهد
( .)6بر اساس پژوهشی در اولین اندازهگیری از سه گروه
زوجین طالق گرفته ،با زوجین پریشانی پایدار و زوجین با
رضایت پایدار ،هر سه گروه در پروفایل استرس و راهبرد
مقابلهای فردی و دوتاییشان به طور معناداری از هم
متفاوت بودند .زوجین با رضایت پایدار که با سطح پایینتر
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استرسها و عواطف ناخوشایند زوجین در معرض طالق
است .یکی از روشهای مورد نظر که میتواند به وضعیت
این زوجین کمک کند آموزش مدل آزادی احساسی
(هیجانی) به آنان است .بر همین اساس هدف از انجام
پژوهش حاضر پاسخگویی به این سؤال است که آیا آموزش
روش آزادی هیجانی بر عاطفه مثبت و منفی و استرس
زناشویی زوجین در معرض طالق اثربخش میباشد؟
روش

وجود دارد و عاطفه مثبت و دلبستگی اجتنابی با رضایت
زناشویی رابطه دارند(.)56
شواهد به دست آمده در خصوص متغیرهای پیش گفته ،به
نظر میرسد که میتواند ظرفیتهای قابل توجهی را در
زمینه طالق زوجین در بر داشته باشد .پرداختن به طالق
زوجین و استرس زناشویی افراد مستعد طالق یا در حالِ
تجربه طالق ،گستره پژوهشی است که دامنهی تأثیرگذاری
آن از لحاظ سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی دارای اهمیت
فراوانی است( .)9یکی از مداخالتی که در مورد افراد در
معرض طالق میتوان مورد استفاده و پژوهش قرار داد
مدل امنیت هیجانی است .این مدل که توسط کترال تدوین
و معرفی شده است ،از منظر عاطفه به روابط زوجین می
نگرد و بر دو حوزه عزتنفس و دلبستگی تأکید دارد .این
مدل ،مدعی است که کاهش امنیت هیجانی زوجین بر
عواطف 5آنها تأثیرگذار است( .)57نتایج بدست آمده از یک
پژوهش نشان داد که آموزش امنیت هیجانی 2بر تعارضات
زناشویی زنان و نیز ابعاد آن در مرحله پسآزمون به صورت
معناداری اثرگذار است( .)53سایر یافتههای این پژوهش
نشان داد که آموزش امنیت هیجانی بر دو بعد اراده و روان
رنجوری بهزیستی ذهنی اثرگذار است ولی اثر معناداری بر
دو بعد سرزندگی و استرس  -افسردگی ندارد .همچنین در
پژوهش دیگری که در بین زنان دارای همسران با روابط
فرازناشویی انجام شد ،مشخص شد که آموزش امنیت
هیجانی به افزایش رضایت جنسی ،احساسات مثبت نسبت
به همسر و بخشودگی در این گروه از زنان منجر میشود.
افزون بر این ،در مورد زوج درمانی هیجانمدار که روشی
نزدیک و تا حدودی همپوش با روش امنیت هیجانی است
( )53گزارش شده است که آموزش زوجدرمانی هیجانمدار
باعث کاهش فرسودگی زناشویی زنان گروه آزمایش شده
است( .)53پژوهش امانی و مجذوبی نیز اثربخشی رویکرد
زوجدرمانی هیجانمدار در افزایش رضایتمندی زناشویی و
کاهش افسردگی زوجین را تأیید کرده است(.)25
با توجه به مطالب مطرح شده در سطور باال و اهمیت توجه
به متغیرهای پژوهش در چهارچوب زندگی زناشویی و
عوامل تهدیدکنندهی آن مانند طالق ،پژوهش حاضر در پی
بکارگیری ظرفیت عاطفی ـ هیجانی در جهت کاهش

طرح پژوهش :روش این پژوهش از نوع نیمهآزمایشی
بود و همانطور که در جدول زیر مشخص شده است از یک
طرح دو گروهی پیشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل
استفاده شد .تصویر نمادین طرح پژوهش در جدول  5آورده
شده است.
جدول )1الگوی نمادین طرح تحقیق حاضر
پیشآزمون

متغیر مستقل

پسآزمون

گروهها
آزمایش

R

T1

X1

T2

کنترل

R

T2

_

T2

* منظور از  T1پیشآزمون T2 ،پسآزمون میباشد.

آزمودنیها :در این پژوهش روشهای آموزشی با دو
سطح به عنوان متغیر مستقل (آموزش امنیت هیجانی) ،و
عواطف مثبت و منفی استرس زناشویی به عنوان متغیرهای
وابسته در نظر گرفته شد.
جامعه تحقیق حاضر شامل تمام زوجین مراجعه کننده به
دادگاههای شهر بوشهر به صورت زوجی برای طالق از
تیرماه الی آبان ماه  5931بود .برای تعیین حجم نمونه در
روش آزمایشی باید هر زیر گروه شامل حداقل  51نفر باشد.
اما برای اینکه نمونهای که انتخاب میشود نماینده واقعی
جامعه باشد و نتایج پژوهش قابلیت تعمیمدهی داشته باشد،
تعداد نمونه  15نفر ( 21نفر برای هر گروه) در نظر گرفته
شد .آزمودنیها بصورت روش نمونهگیری در دسترس
انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه جایگزین شدند.
میانگین سنی دو گروه آزمایش ( 93/33سال) و کنترل
( 93/12سال) تقریباً یکسان با هم میباشد و تفاوت
چندانی میان میانگین دو گروه دیده نمیشود.
ابزار
برای گردآوری دادههای آماری پژوهش حاضر از دو مقیاس
زیر استفاده شده است.

1. Emotional Focused Couple Therapy
2. emotional safety model
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 .5پرسشنامه استرس زناشویی استکهلم :5مقیاس استرس
زناشویی استکهلم یک مصاحبۀ ساختدار برای اندازهگیری
استرس زناشویی است که توسط اورث گومر و همکاران
برای پژوهش درباره زنان مبتال به بیماری قلبی ساخته شد.
در عین حال میتوان از آن برای پژوهش دربارة مردان و
سایر اختالالت سالمت نیز استفاده کرد .مقیاس اصلی
دارای  57سؤال بود که به صورت صفر و یک نمره گذاری
میشود .حداقل نمرة این مقیاس صفر ( )5و حداکثر نمرة
آن  27است .هرچقدر نمرة فرد در این مقیاس باالتر باشد،
استرس موجود در روابط او و همسرش بیشتر خواهد بود.
اورث گومر و همکاران( ،)25آلفای کرونباخ این آزمون را
 5/77گزارش کردند .این مقیاس در ایران توسط بشارت،
شمسیپور و براتی( )25اعتباریابی شده است .پس از
ترجمه ،اصالح و تغییرات الزم این مقیاس ،در نهایت فرم
 56سؤالی آن تهیه شد .پنج گزینۀ بسیار زیاد ،زیاد ،متوسط،
کم و بسار کم ،به ترتیب برابر با  5 ،2 ،9 ،3 ،1و نمرة هر
آزمودنی را از ( 23حداقل) تا ( 525حداکثر) مشخص میکند
(دو مورد از سؤالهای این مقیاس پنج قسمتی است و در
کل جمع سؤالها به  23میرسد) .بشارت و همکاران()25
همسانی درونی ترجمهی این آزمون را بر حسب ضریب
آلفای کرونباخ 5/35 ،گزارش کردند(.)25
 .2مقیاس عواطف منفی و مثبت :2این مقیاس برای اولین
بار توسز داینر و همکاران تدوین و اعتباریابی شده است و
شامل  52آیتم است – که  6آیتم آن برای ارزیابی تجارب
مثبت و  6آیتم دیگر جهت ارزیابی تجارب منفی تهیه شده
است .هر آیتم روی مقیاسی با دامنه  5تا  1نمره گذاری
میشود :هرگز ( ،)5به ندرت ( ،)2برخی اوقات ( ،)9اغلب
( )3و خیلی اوقات یا همیشه ( .)1الزم به ذکر است که این
دو خرده مقیاس میتوانند با کم کردن نمرات منفی از
نمرات مثبت ترکیب شوند ،این نمره بدست آمده که دامنه
آن بین  -23تا  23میباشد ،مقیاس تعادل عاطفه کلی
نامیده میشود .بنابراین این مقیاس هم میتواند به طور
مقیاس تعادل عاطفی کلی در نظر گرفته شود و هم می-
تواند به دو مقیاس مجزای احساسات مثبت و منفی تقسیم
شود .احساسات مثبت 9از نمرات  6آیتم بدست میآید و

دامنه نمرات هر فرد بین  6تا  95میباشد .خرده مقیاس
عواطف منفی 3از نمرات  6آیتم بدست میآید و دامنه
نمرات هر فرد بین  6تا  95میباشد( )22نسخه فارسی و
سوئدی از نسخهی فعلی مقیاس تجربهی مثبت و منفی در
یک مطالعه مقدماتی ،بر روی  39دانشجوی کارشناسی
روانشناسی ایران و  93دانشجوی مقطع کارشناسی
روانشناسی سوئدی اجرا شد .ضریب پایایی آلفای کرونباخ
برای عواطف مثبت برابر ( 5/32نمونه ایرانی) و 5/93
(نمونهی سوئدی) و برای عواطف منفی برابر ( 5/57نمونه-
ی ایرانی) و ( 5/13نمونهی سوئدی) به دست آمد ( .)29در
پژوهش حاضر از خرده مقیاس عواطف منفی استفاده
خواهد شد.
 .9پروتکل آموزشی امنیت هیجانی :این مدل هیجانی که از
منظر عاطفه به زوجین مینگرد برخواسته از نظریهی
عواطف تامکینز و نظریه دلبستگی بالبی است که توسط
کترال ارائه شد و بر دو حوزه عزتنفس و دلبستگی تأکید
دارد و مدعی است که کاهش امنیت هیجانی زوجین بر
عواطف 1آنها تأثیرگذار است( )53این مدل با مدل زوج
درمانی مبتنی بر عواطف ( )EFCTو مدل هندریکس
مطابقت دارد( )22در این مدل آنچه اهمیت دارد ادراکی
است که زوجین از تهدید عزتنفس و دلبستگی خود دارند،
چرا که این نوع ادراک است که پاسخ ناسالم و تعارضات
پی در پی را موجب میشود .خالصه پروتکل آموزش امنیت
هیجانی در جدول  2ارائه شده است.
روند اجرای پژوهش :برای جمعآوری دادههای
پژوهش حاضر از دو دسته اطالعات استفاده شد .در گام
اول اطالعات کتابخانهای از طریق مقاالت و کتب مختلف
جمعآوری شد که در این راستا پیشینه نظری و پژوهشی
مورد مطالعه و جمعبندی قرار گرفت .در گام دوم دادههای
آماری از طریق ابزارهای پژوهش جمعآوری شد .بر همین
اساس در جهت انجام پژوهش حاضر پس از اخذ مجوزهای
الزم ،برای جمعآوری دادههای پژوهش حاضر به دادگاه
شهر بوشهر مراجعه گردید و توضیحات الزم در مورد
اهداف پژوهش به مسئولین مربوطه و ضرورت انجام آن
ارائه شد .سپس ،آزمودنیهای پژوهش انتخاب و بصورت
تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند .در

1. Stockholm Marital Stress Scale
2. The scale of Positive and Negative Experience
)(SPANE
3. The scale of Positive Experience

4. The scale of N egative Experience
5. Emotional Focused Couple Therapy
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مرحلهی بعد پس از توضیح ضرورت انجام پژوهش برای
آزمودنیها ،کسب رضایت آنان و اطمینان بخشی به آنان
برای محرمانه ماندن اطالعاتشان ،اقدام به اجرای پیش
آزمون گردید و پس از اجرای جلسات آموزشی آزادی
احساس برای آنان و خاتمه یافتن جلسات آموزشی اقدام به
اجرای پسآزمون شد.
جلسات
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم

برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و آزمون
تحلیل کواریانس چندمتغیری ( )MANCOVAدر محیط
نرمافزار  Spss-29استفاده شد.
یافتهها
نتایج توصیفی و نتایج مربوط به تحلیل کواریانس
چندمتغیره و پیشفرضهای آن در ادامه ذکر شده است.

جدول )2محتوای جلسات آموزشی پروتکل امنیت هیجانی کترال()23
محتوای جلسات آموزشی
موضوع این جلسه آشنایی مقدماتی اعضا با همدیگر و با فرآیند برگزاری جلسات است .هدف این جلسه برقراری ارتباط و معرفی اعضا
با یکدیگر است.
موضوع این جلسه تعامالت زناشویی است .هدف این جلسه تشریح چرخه تعاملی ،توصیف تعارض زناشویی از دیدگاه امنیت هیجانی
(تمرکز بر دو مؤلفه عزت نفس و دلبستگی) و توضیح واکنشهای مخرب در زمان تهدید دلبستگی و عزتنفس است.
موضوع این جلسه سبک کنار آمدن با هیجان شرم است .هدف این جلسه آموزش نحوه واکنش صحیح نسبت به شرم و مفهومسازی
هیجان شرم به عنوان پیامدی از ادراک تهدید در رابطه است.
موضوع این جلسه عزت نفس است .هدف جلسه بیان ضرورت پرداختن به عزت نفس به عنوان یک عامل مؤثر در شروع تعارض و
ارائه بخشی از راهکارهای مربوط به ارتقای عزتنفس است.
موضوع این جلسه آموزش تکنیکهای ارتقای عزتنفس است .هدف جلسه ارائه بخش دوم و تکمیلی راهکارهای تقویت عزتنفس
مانند مرزسازی ،تصحیح نگرشها و انتقاد سازنده است.
موضوع جلسه بهبود جراحت دلبستگی است .هدف جلسه بیان ضرورت پرداختن به دلبستگی به عنوان یکی دیگر از عوامل مؤثر در
تعارض و بیان راهکارهایی به منظور بهبود جراحت دلبستگی مانند عذرخواهی و بخشودن است.
موضوع جلسه افزایش دلبستگی مثبت به افراد است .هدف جلسه بیان راهکارهایی به منظور تقویت دلبستگی مثبت ،همآوایی و
رفتارهای عواطف مثبت و رفتارهای تعهد است.
موضوع این جلسه جمعبندی جلسات است که با هدف جمعبندی موارد آموزش داده شده در جلسات قبل و نتیجهگیری از مباحث
متعدد برگزار میشود.
جدول )3میانگین و انحراف استاندارد پیش و پسآزمون عواطف مثبت و منفی و استرس زناشویی
گروهها
متغیرها
عواطف منفی
عواطف مثبت
استرس زناشویی

مراحل
پیشآزمون
پسآزمون

آزمایش
میانگین انحراف استاندارد
5/13
59/92
5/53
52

کنترل
میانگین انحراف استاندارد
5/25
59/56
5/37
59/25

پیشآزمون

3/33

5/13

3/72

5/72

پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

55/25
73/33
79

5/33
3/76
55/23

3/33
73/53
73/35

5/75
3/53
3/15

بررسی شد .سطح آماره ( )Fعواطف مثبت و منفی و استرس
زناشویی معنیدار نبود ( )P≤5/51و این نشاندهنده آن است
که واریانس خطای ایـن متغیرهـا در بـین اعضـای شـرکت
کننــده (گــروه آزمــایش و گــروه کنتــرل) متفــاوت نیســت و
واریانسها با هم برابرند و همچنین بـرای بررسـی همگنـی
کوورایانسها از آزمون باکس استفاده شد و نتـایج نشـان داد

بر اساس نتایج جـدول  ،9میـانگین پـسآزمـون متغیرهـای
عاطفه منفی و استرس زناشویی در گروه آزمایش نسـبت بـه
میانگین پیشآزمونشان کاهش یافته است و میانگین عاطفه
مثبت البته به مقداری اندک افزایش یافته است.
آزمون لون جهت سنجش یکسـانی واریـانسهـای عواطـف
مثبت و منفی و استرس زناشویی گروههای آزمایش و کنترل
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مجاز میباشد.
همانطور که در جدول  1مشاهده میگردد با در نظر گرفتن
اثــرات پــیشآزمــون ،فرضــیه اول و ســوم مبنــی بــر اینکــه
«آموزش تکنیک آزادی هیجانی بر عاطفه منفـی زوجـین در
معرض طالق اثربخش میباشد ».و «آموزش تکنیـک آزادی
هیجــانی بــر اســترس زناشــویی زوجــین در معــرض طــالق
اثربخش میباشد» ،مورد تأییـد قـرار گرفـت ( .)P≥5/55بـه
عبارت دیگر فرض صفر رد گردید و بر این اسـاس آمـوزش
تکنیک آزادی هیجانی موجب کاهش معنادار عاطفه منفـی و
استرس زناشویی در آنان شد .اما فرضیه دوم مبنی بر اینکـه
«آموزش تکنیک آزادی هیجانی بر عاطفه مثبـت زوجـین در
معرض طالق اثربخش میباشد ».تأیید نشد و در این مـورد،
فرضیه صفر تأیید نشد .نتایج مربوط به ضریب اتا بیانگر قابل
توجه بودن اثر متغیر آزمایشی بر متغیرهای وابسته و به طـور
خاص عاطفه منفی ( )5/573است.

کــه مقــدار بــاکس معنــیدار نیســت ( F=5/61 ،P=5/639و
 )BOX=3/23و در نتیجـــه پـــیشفـــرض تفـــاوت بـــین
کوواریانسها برقرار است .همچنین ،نتایج شاخص المبـدای
ویلکز معنـیدار بـود (=5/622المبـدا F=3/55 ،و )P≥5/55
بنابراین با توجه به نتایج آزمونهای پیشفـرض بـاال (عـدم
معناداری  Mباکس و لون و معنادار شـدن المبـدای ویلکـز)
انجام تحلیل کواریانس مجاز میباشد.
جدول )4نتایج آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیری
اثر
اثر پیالیی

ارزش
5/355

9/31

المبدای ویلکز

5/622

3/55

F

معناداری
5/555
5/555

همانطور که در جدول باال مشاهده میگردد مقدار المبـدای
ویلکز در سطح ( )P≥5/55معنیدار است بنابراین با توجه بـه
نتایج آزمونهای پیشفرض باال (عدم معناداری  Mباکس و
لون و معنادار شدن المیدای ویلکز) انجام تحلیل کواریانس

جدول )5نتایج آزمون تحلیل کوواریانس عواطف مثبت و منفی و استرس زناشویی در گروه آزمایش و کنترل
معناداری مجذور اتا
مجموع مجذورات میانگین مجذورات
متغیر وابسته
F
5/573
5/55
1/55
3/23
53/16
عاطفه منفی
5/553
5/56
2/36
6/62
59/23
عاطفه مثبت
5/536
5/52
3/52
979/25
736/35
استرس زناشویی

دارد( )53 ،57 ،53و بـــــــر افـــــــزایش عاطفـــــــهی
شادکامی( )53،53،25و کاهش تعارضـات زناشـویی()23 ،29
مؤثر است .همچنین ،بین عزتنفـس بـا رضـایت از زنـدگی
زناشویی( )26 ،21،23و کیفیـت زنـدگی( ،)27و بـین سـبک
دلبستگی با رضایت( )23رابطه وجود دارد .بنابراین ،وقتی بـه
زوجین آموزش آزادی هیجانی ارائه داده میشود آنـان مـی-
تواند با بهبـود عـزتنفـسشـان و تـرمیم احسـاس درونـی
دلبستگی آسیبدیدهشان و رهایی از هیجانـات ناخوشـایندی
مانند شرم ،سطح مناسبتری از کیفیت زندگی را تجربه کنند
و نگرش خود را نسبت به وضعیت رخ داده در روابط زناشویی
تعدیل کنند و به این طریق میزان نگرانـیهـای زناشـویی و
استرسهای تجربه شدهی ناشی از وضعیت طالق را کاهش
دهند که این امر بـه کـاهش اسـترس زناشـویی و عواطـف
ناخوشایند آنان کمک میکند.
در واقع ،از منظر این مدل درمانی ،زیربنای بیشـتر تعارضـات
در روابط صمیمانه احساس رنجـش یکـی از زوجـین اسـت.

بحث
با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،آموزش مدل امنیت هیجانی
بر کاهش عاطفه منفی و استرس زناشویی زوجین در معرض
طالق اثربخش بود اما در مورد اثربخشـی ایـن تکنیـک بـر
عاطفه مثبت زوجین در معرض طالق اثربخشی نداشت .این
نتیجــه بــا یافتــههــای پــژوهشهــای پیشــین همخــوان
میباشد( .)59 ،52 ،55 ،55در رابطه با تبیین نتیجـه حاصـل
شده باید اشاره کرد که این نتیجه تا حدودی ناشـی از تـأثیر
عوامل واسطهای (مانند دلبستگی و عزتنفـس و هیجانـاتی
مانند شرم) است که توسط آمـوزش امنیـت هیجـانی بهبـود
مییابند و سپس همین عوامل بهبود یافته منجر بـه کـاهش
استرس زناشویی و عواطف منفی زوجین در معـرض طـالق
مــیشــود .در واقــع ،آمــوزش امنیــت هیجــانی بــر افــزایش
احساسات کارآمد نسبت به دلبستگی ،تعـدیل عـزتنفـس و
رهایی دادن فرد از هیجانات ناخوشایندی مانند شـرم تأکیـد
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عواطف مثبت در طول این دوره بودهاند برای اینکـه مجـدداً
عواطف مثبت کافی و به اندازه طبیعی را تجربه کنند احتماالً
فرصت زمانی بیشتر و آمـوزشهـای بیشـتری را نیـاز دارنـد
( .)23تبیینی که میتوان برای این نتیجه ارائه داد این اسـت
که آموزش آزادی هیجانی موجب بهبود عزتنفس و وضعیت
دلبستگی زوجین میشود و عزتنفس و وضعیت دلبستگی با
استرس زناشـویی رابطـه دارد .بـه عبـارتی آمـوزش آزادی و
امنیت هیجانی بواسطهی رها کردن عزت نفـس و احسـاس
دلبستگی فرد از ادراک تهدید موجب تقویت روابطه زناشویی
و کاهش استرس زناشوییاش میشود .در پیشـینه تئـوری و
پژوهشی نیز از این موضوع که دلبستگی ناایمن با افسردگی
و اســترس زناشــویی مــرتبط اســت ،حمایــت مــیکنــد و
بزرگساالن ایمن ارزیابی مثبتی از خودشـان و دیگـران را در
طول دورههای روابط آشفته حفظ میکنند که به موجـب آن
خود را از عالیم افسردگی و مشکالت ارتباطی حفظ میکنند
( .)95بنابراین ،عکس این امر را نیز میتوان در نظـر گرفـت
که زوجین ناایمن ارزیابی منفی را در دورههای آشفتگی مانند
دورهی اقدام به طالق حفظ میکنند که این امر احتمـاالً بـا
تجربه حاالت افسردگی و عواطف منفی همراه است .عاطفـه
منفی نیز با افزایش اضطراب و افسردگی رابطه دارد .بنابراین
افزایش عواطف منفی ،افسردگی و اضطراب به دلیل کـاهش
عزتنفس و تهدید شدن دلبستگی و تجربه رابطـه زناشـویی
ناایمن باعث استرس زناشـویی مـیشـود( .)21مـا وقتـی در
آموزش آزادی هیجان ،فرد به تجربه آگـاهی ،درک و تـرمیم
دلبستگی نائل میشود و عزتنفس آسیب دیدهاش را درمان
میکند میتواند از حاالت اضطرابی و افسـردهوار و اسـترس
های زناشویی و ارتباطی ناشی از آن بکاهد.
از محدودیتهای پـژوهش حاضـر بررسـی نشـدن همزمـان
متغیرهــای دیگــری ماننــد نگــرشهــا و باوهــای فرهنگــی،
احســاس گنــاه و مســئولیتپــذیری کــه احتمــاالً در الگــوی
پژوهش حاضر نقش تعیینکننده دارند که پیشنهاد مـیشـود
در پژوهشهای آتی مدنظر قرار گیـرد .همچنـین ،مشـخص
نشدن مدت زمـان درگیـری زوجـین در وضـعیت نامناسـب
طالق و فرآیندهای استرسآور همراه آن ،محـدودیتی دیگـر
بوده که شایسته است در پژوهشهای آینده بـه آن پرداختـه
شود.

آنچه در ارتباطات جریحهدار مـیشـود احسـاس مثبـت فـرد
دربارهی خودش یا دیگری است .زمانی که احساسات مربوط
به خود جریحهدار میشود غرور کاهش یافته ،شرم فعال شده
و عزتنفس تهدید مـیشـود و زمـانی کـه احسـاس دربـاره
دیگری جریحهدار میشود اعتماد کاهش یافته ،بی اعتمـادی
فعال و دلبستگی تهدید میشود .در چنین شرایطی ،با تهدیـد
عزتنفس و دلبستگی امنیت هیجانی در فرد کاهش مییابـد
( .)56در نهایت ،کاهش امنیت هیجانی زوجین یا به صـورت
افزایش واکنش نسبت به زوج مقابل بروز میکند که خود به
تعارضات مکرر و حل نشدنی منجر میشود و یا بـه صـورت
استمرار حالت جدایی بـروز مـیکنـد کـه بـه رابطـه سـرد و
سطحی و نارضایتگونه منجر مـیشـود( .)57سـپس وقتـی
چنین تجربیات زناشویی برای مدتی تکرار شـود و بخشـی از
زندگی روزانه زوجین شود در نهایت منجر به افزایش عواطف
منفی آنان و پیش رفتن آنان به سوی جـدایی عـاطفی و یـا
طالق می شود .امـا وقتـی کـه بـه زوجـین آمـوزش امنیـت
هیجانی و در نتیجه امکان دستیابی بـه آزادی هیجـانی داده
میشود این آموزش با ترمیم روابط دلبستگی( )53و یا ترمیم
نگرش زوجین نسبت به روابط دلبستگی باعث بهبود وضعیت
هیجـانی عــاطفی آن مــیشــود زیــرا زوجدرمــانیهــایی کــه
هیجانات را محور آموزش و درمان قرار میدهند اضـطراب و
اجتناب زوجین را میتوانند کاهش دهند و دلبستگی آنـان را
تقویت کنند .از سویی دیگر ،دستیابی به دلبستگی ایمـن بـا
تمایزسازی هیجانی و بازسازی هیجانی با مـدیریت هیجـانی
رابطهای مستقیم و سبکهای دلبستگی نـاایمن  -اجتنـابی و
دوسوگرا با هر دو مؤلفهی تمایزسـازی و بازسـازی هیجـانی
رابطه معکوس دارد( .)23به طور کلی ،روش آمـوزش امنیـت
هیجانی با دادن آزادی از هیجانات و عواطف منفی که ناشی
از ادراک تهدید دلبستگی و عزتنفـس اسـت باعـث تعـدیل
حاالت عاطفی ناخوشایند میشود و نگرش و رؤیایی فـرد بـا
این عواطف را سازگارانهتر میسازد.
اما از سویی دیگر بـا توجـه سـاختار زیربنـایی متفـاوتی کـه
عاطفه مثبت از عاطفه منفی دارد و دقیقـاً حالـت بـر عکـس
عاطفه منفی نیست بنابراین هرچند که عاطفه منفی کـاهش
یافته است اما عواطف منفی افزایش معناداری نداشـته اسـت
به ویژه اینکه چون زوجـین در معـرض طـالق بـرای مـدت
طوالنی درگیر مشکالت و مشاجرات زناشـویی و اجتنـاب از
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