
 

 

 

 

 

 

 

 

Online ISSN: 6742-7744 

Print ISSN: 6352-6742 

www.irijournals.com 

 

تزبیتی علَم ٍ رٍاًطٌاسی هطالعات  

1398 تابستاى، 2، ضوارُ 5دٍرُ   

239 -248صفحات   

 متقاضی زوجین پرخاشگری و ورزی شفقت خود بر درمانی طرحواره اثربخشی

 تهران شهر در طالق
 

، مهال 5، مریم قنبر پور4، زرقا ایالنی3، زهره مذنی2، سیذ مهذی موسویان1مهران محبیان فر

 6عربیان

َادُ، هطاٍرُ ارضذ کارضٌاس 1  .ایزاى اَّاس، اَّاس، ٍاحذ اسالهی آساد داًطگاُ تحمیمات علَم ٍاحذ خاً
 .ایزاى، تْزاى جٌَب، تْزاى ٍاحذ آساد داًطگاُ ضخصیت، ارضذ کارضٌاسی 2

ٍاًطٌاسی کارضٌاسی 3  .ایزاى ،ارسٌجاى ارسٌجاى، ٍاحذ اسالهی آساد داًطگاُ عوَهی، ر
 .ایزاى تْزاى، خَارسهی، داًطگاُ خاًَادُ، هطاٍرُ ارضذ کارضٌاسی 4

ٍاًطٌاسی ارضذ کارضٌاسی 5  .ایزاى ،اًذیوطک اًذیوطک، ٍاحذ ًَر پیام داًطگاُ عوَهی، ر
رُ ارضذ کارضٌاسی 6  .ایزاى تْزاى، ضوال، تْزاى ٍاحذ اسالهی آساد داًطگاُ خاًَادُ، هطٍا

 

 چکیذه

ز دٍ سٍج ضزٍع هی طالق فزآیٌذی است کِ باتجزِب ضَد ٍ با تالش بزای حل تعارض اس طزیك ٍرٍد ِب هَلعیت جذیذ با  ی بحزاى عاطفیّ 

اثزبخطی طزحَارُ درهاًی بز خَد ضفمت ٍرسی ٍ  یابذ لذا ّذف اس پژٍّص حاضز بزرسی ّا ٍ سبک سًذگی جذیذ خاتوِ هی ًمص
زاى بَدُ است. رٍش پژٍّص حاضز ًیوِ آسهایطی با طزح پیص آسهَى با گزٍُ  آسهَى ٍ پس پزخاضگزی سٍجیي هتماضی طالق در ضْز ْت

زاى بَدُ کٌٌذُ ِب دادگاُ سزاى هتماضی طالق هزاجعِباضذ. جاهعِ آهاری پژٍّص ّو گَُا هی سٍج  20اًذ. تعذاد  ّای خاًَادُ در ضْز ْت
سٍج(. ابشار  10گیزی غیز تصادفی ّذفوٌذ اًتخاب ٍ با گوارش تصادفی در گزٍُ آسهایص ٍ گَاُ گواردُ ضذًذ )ّز گزٍُ  صَرت ًوًَِ بِ

افشار  ّا با استفادُ اس ًزم ( بَد. داد1992ُپزخاضگزی باس ٍ پزی ) ی پزسطٌاهِ ٍ( 2003همیاس ضفمت خَد ًف ) ی گیزی پزسطٌاهِ اًذاسُ
SPSS24 ّا دٍ گزٍُ آسهایص ٍ کٌتزل حذالل دریکی اس  تحلیل ضذ. بز اساس یافتِ 1ٍ رٍش آهاری تحلیل کٍَاریاًس چٌذ هتغیزی

دیگز طزحَارُ درهاًی گزٍّی  عبارت (. ِبp ،5/513 =F < 0 / 0001آسهَى دارای تفاٍت هعٌادار ّستٌذ. ) هتغیزّای ٍابستِ در هزحلِ پس
آسهَى تأثیز داضتِ کِ هیشاى ایي  حذالل اسلحاظ یکی اس هتغیزّای ٍابستِ بز هیاًگیي گزٍُ آسهایص ًسبت ِب گزٍُ کٌتزل در هزحلِ پس

خَد ضفمت ٍرسی ٍ پزخاضگزی هزبَط ِب تأثیز آسهَى  ّای فزدی در ًوزات پس تفاٍت 98/0(. یعٌی >05/0Pدرصذ است ) 73تأثیز بزابز با 
ذ اس اثزبخطی بخصَصی در کاّص خطن ٍ افشایص  باضذ ٍ ًتیجِ ایٌکِ جلسات هذاخلِ گزٍّی طزحَارُ هحَر هی عضَیت گزٍّی هی تًَا

یجاًات بزخَردار باضذ. جای کٌارُ خَد ضفمت ٍرسی ٍ بزآٍردُ ساختي ًیاسّای عاطفی خَد ٍ ّوسز ِب  گیزی اسّ 
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