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The purpose of this study was to compare the efficacy of trauma-focused cognitive 

behavioral therapy and emotion-focused therapy on the emotional experiences of 

male adolescents resulting from parental divorce. The research method was quasi-

experimental and included a pre-test, a post-test, a follow-up test, and a control 

group. In 2020-2021, the statistical population of the present survey comprised all 

male adolescents aged 15 to 18 who had experienced parental divorce in Bandar 

Abbas. The cohort consisted of 47 male adolescents who were chosen through a 

process of purposive sampling. Data was collected using the Emotional Experiences 

of Parental Divorce Scale (EEPD). SPSS-23 was used to conduct an analysis of 

variance with repeated measures on the data. Emotion-focused therapy and trauma-

focused cognitive behavioral therapy significantly decreased simple painful 

emotions, complex painful emotions, and emotional needs in comparison to the 

control group (p˂0.01) and significantly increased adolescents’ emotional 

development (p˂0.01). Comparison of emotion-focused therapy and trauma-focused 

cognitive behavioral therapy revealed that emotion-focused therapy was more 

effective in reducing simple painful emotions (p˂0.02), complex painful emotions 

(p˂0.04), and increasing emotional development (p˂0.02) in the post-test stage; 

however, no significant differences were found in the follow-up stage. In general, 

therapists and counselors can utilize both approaches to reduce agonizing emotions 

and promote the emotional development of adolescents. 
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Comparison of the Effectiveness of Emotion-Focused Therapy (EFT) and Trauma-

Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT) on Adolescents' Emotional 

Experiences of Parental Divorce 

Extended Abstract 

Aim 
This study sought to compare the efficacy of trauma-focused cognitive behavioral therapy and emotion-focused therapy on 

the emotional experiences of adolescents aged 15 to 18 years after their parents’ divorce. 

Method 
Method: We adopted a quasi-experimental, pre- and post test control group design with a three-month follow-up. In 2020-

2021, the sample population consisted of all male adolescents aged 15 to 18 who had experienced parental divorce. Sampling 

Method was purposive. For this procedure, we consulted the counseling centers covered by the Tasmim Divorce Reduction 

System, which is affiliated with the State Welfare Organization and Iran’s Ministry of Justice (Taraz Center, Mehr-e Jonub 

Center, Tabesh Center, Sadra Center, and the Family Care Center of the State Welfare Organization of Iran), as well as the 

counseling centers of School Districts 1 and 2 of the city of Bandar Abbas. In total, 88 adolescents met the inclusion criteria, 

which included at least one year since parental divorce, the age range of 15 to 18 years, no severe psychological disorders, no 

dropouts, no addictions to natural or synthetic drugs, and a Painful Emotional Experiences Scale and Emotional Experiences 

of Parental Divorce (EEPD) Scale score one standard deviation above the mean. Exclusion criteria for the study included 

absence from more than two counseling sessions and refusal to continue therapy. In this stage, 51 adolescents agreed to 

participate in the study. First, 51 adolescents participated in a screening exam. The 17 participants were then randomly 

assigned to one of three groups: emotion-focused therapy, cognitive behavioral therapy, or a control group. The interventions 

commenced in the middle of September 2020 and continued until the middle of May 2021. After the interventions were 

concluded, participants were given a post-test. Three months later, at the end of August 2021, a subsequent test was 

administered. Each intervention group participant received 12 sessions of individual therapy. Two cases in the control group 

and one participant per intervention group were lost to sample attrition. The final samples consisted of the scores of 47 

participants. The EEPD was utilized to collect data. In SPSS-23, descriptive statistics (frequency, percentage, mean, and 

standard deviation) and inferential statistics (Box's test, analysis of variance with repeated measures, and Bonferroni test) 

were used to analyze the data. 

Findings 
The participants’ mean age was 16.68±1.06 years. The average age of the children at the time of parental divorce was 

13.21±1.10 years. 33 participants (70.2%) were in the custody of their father, while 14 participants (29.8%) were in the 

custody of their mother. Time had a significant effect on all of the EEPD’s dimensions, including simple painful emotions, 

complex painful emotions, emotional needs, and emotional development. There was a significant difference between the pre-

test, post-test, and follow-up, as indicated by the time effect. 

Comparing the post-test and follow-up phases of emotion-focused therapy and trauma-focused cognitive-behavioral therapy 

with the control group revealed that these interventions were more effective. Comparing the methods of trauma-focused 

cognitive-behavioral therapy and emotion-focused therapy revealed that, during the posttest phase, emotion-focused therapy 

was more effective in terms of basic emotions, painful emotions, and emotional development. In contrast, the comparison of 

the means of the two regimens during the follow-up phase revealed no significant differences. 

Discussion 
Overall, the results indicated that trauma-focused cognitive-behavioral therapy and emotion-focused therapy had no 

advantage over one another in reducing the agonizing emotions caused by parental divorce and fostering the emotional 

development of adolescents over the long term. In contrast, these approaches utilized distinct mechanisms of efficacy. 

Focusing on experiencing primary emotions, focusing on the treatment relationship, and focusing on the dimensions of 

attachment were the characteristics of emotion-focused therapy that decreased the participants' painful emotions and 

enhanced their emotional development. In a secure therapeutic environment, clients were able to develop healing and 

therapeutic components such as emotional awareness and agency by experiencing painful emotions. Participants in trauma-

focused cognitive-behavioral therapy described the traumatic experience of parental divorce in detail and confronted the 

associated painful thoughts and emotions, thereby learning to exert greater control over their trauma narrative. This helped 

them modify dysfunctional cognitions and develop a new sense of self, which facilitated emotional development after 

parental divorce. 

Keywords: Emotional Experiences, Emotion-Focused Therapy, Parental Divorce, Trauma-Focused Cognitive Behavioral 

Therapy .
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  ب ربر تجا بی متمرکز بر آس یرفتار-ی و شناخت مدارجان یه یهادرمان  ی اثربخش ۀسیمقا

 در نوجوانان  ن یاز طالق والد یناش  یجانیه

 3یاحمد احمد دی، س*2ی ، عذار اعتماد1یق یحق  دیحم

 .رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا   ، یشناسروانو   یتیعلوم تربمشاوره،  گروه مشاوره، دانشکده   یدکتر ی. دانشجو1
 o.etemadi@edu.ui.ac.ir. رایانامه:  رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا   ، یناسشروانو   یتیعلوم تربدانشکده  مسئول، استاد، گروه مشاوره،  سندهی. نو2
 .رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا   ، یشناسروانو   یتیعلوم تربدانشکده . استاد، گروه مشاوره،  3

 چکیده اطالعات مقاله 

 نوع مقاله: 
 پژوهشی

 هاي مقاله: تاریخ 
 15/07/1400: افتیدر خیتار

 09/1400/ 14:  يبازنگر خیتار

 23/09/1400: رشیپذ خیتار

 10/10/1401: انتشار خیتار

بددر  بیمتمرکددب بددر  سدد  یرفتددار-یو شددنا ت مدددارجانیه یهادرمان یاثربخش ۀسیحاضر با هدف مقا  ۀمطالع
  زمددون،شیبا طرح پ  یتجربمهینوجوانان پسر انجام گرفت. پژوهش ن  نیاز طالق والد  یناش  یجانیه  اتیتجرب
( شهر ۀسال 18تا  15پسر ) ننوجوانا یۀپژوهش شامل کل  ی مار  ۀبا گروه کنترل بود. جامع یریگی زمون و پپس

از نوع هدفمنددد   یریگرا داشتند. روش نمونه  نیطالق والد  ۀبودند که تجرب  1400و    1399بندرعباس در سال  
 یجددانیتجددارب ه اسیدد قاطالعددات، از م ی ورجمدد  یعنوان نمونه انتخاب شدند. برانوجوان پسر به  47بود و  

با سنجش مکرر و  انسیوار لیبا استفاده از  زمون تحل  هش،( استفاده شد. اطالعات پژو EEPD)  نیطالق والد
 کددردیو رو   مدددارجانیه  کردیپژوهش نشان داد رو   یهاافتهیشدند.    لیتحل  SPSS-23  یافبار  مارنرم  ۀلیوسبه

دردناک   جاناتیموجب کاهش ه  یطور معنادارکنترل به  با گروه  سهیدر مقا  بیمتمرکب بر  س  یرفتار-یشنا ت
بدده رشددد   یطور معندداداربه  حالنی( و درعp<01/0شدند )  یجانیه  یازهایو ن  دهیچیدردناک پ  جاناتیساده، ه

 بیمتمرکب بر  سدد   یرفتار-یو شنا ت  مدارجانیه  یکردهایرو   ۀسی(. مقاp<01/0)  دندینوجوانان انجام  یجانیه
 جاندداتی(، هp<02/0دردندداک سدداده ) جاناتیدر کاهش ه مدارجانیه کردی زمون، رو سپ  ۀنشان داد در مرحل

 یتفاوت معنادار  یریگیدارد، اما در پ  یشتریب  ی( اثربخشp<02/0)  یجانی( و رشد هp<04/0)  دهیچیدردناک پ
هددد در   ،دکریاز هردو رو   توانندیگفت درمانگران و مشاوران م  توانیم  یکل  یریگجهینت  کیمشاهده نشد. در  

 نوجوانان استفاده کنند. انیم رپس از طالق د یجانیدردناک و هد در رشد ه جاناتیکاهش ه

 کلیدواژه: 
 ن،یطالق والد

 ،یجانیتجارب ه

متمرکددب بددر   یرفتددار-یدرمان شددنا ت

 ب،ی س

 .مدارجانیدرمان ه

بر  س  یرفتار-یو شنا ت  مدارجان یه  یها درمان   یشخباثر   ۀسی(. مقا1401. )داحمدیس  ،یعذرا.، احمد  ،ی .، اعتماد دیحم  ،یق یحق:  استناد از طالق    ی ناش  یجانیبر تجارب ه  ب یمتمرکب 

 .251-267(، 4)13،یروانشنا ت ی کاربرد ی ها نامه پژوهشفصلدر نوجوانان.    نیوالد
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 مقدمه 

 یات . پیچیدگی این تجرب(2022)کائو، فین و ژو،    دنتتجربیات هیجانی طالق والدین برای نوجوانان تجربیاتی پیچیده و دشوار هس
 نفریو  ید)  است  مثبتتجارب هیجانی منفی و هد تجارب هیجانی    یرندۀهد دربرگ  ،که تجربۀ طالق والدین  شودی از  نجا ناشی م

ایمری،   ژیرا و همکاران،  2019و  است  2020؛  دلیل  این  به  تجر(. دشواری  ن  بسیاوالدین    بۀ طالقکه  نظر  فرزند  یردر  ان از 
با تنش، اضطراب عنوان   انواده مانند سابق بهاست که    ل دیگر این دشواری اینعام  است.درماندگی  و    ناامیدی  ،طالق همراه 

بارث،   پونوکنی و  )اوسرپرگ، ولسک،  نیست  برای کاهش تنش و دریافت محبت و گرمی در دسترس  ؛ کالمیجن، 2019منبعی 
جر شود ) ماتو و بین دو والد نیب من  1تواند به تجربۀ هیجانی احساس گرفتارشدن والدین می  (. تجربۀ طالق2013؛  کتر،  2020

وضعیت(.  2006 فیفی،   واکنش  این  است  از صحبتممکن  اجتناب  مانند  بین هایی  قرارگرفتن  از  اجتناب  درمورد طالق،  کردن 
مواج والدین،  پاسخ  هۀتعارض  یا  والدین  با  را  مستقید  پر اشگرانه  ) فیفی،  ربهایی  کوهو،  انگیباند  و  عالوه2009 فیفی  براین (. 
ممک گناهفرزندان طالق  و  تنفر، شرم  قبیل غد، رنجش، ترس،  شد،  از  احساساتی  است  به به   را   ن  یا  و تنهایی  صورت  میخته 

اژه هد لواسانی،  زارچی، غالمعلی  )زمانی  کنند  تجربه  کاشان،  ای، حسینزمان  و صمدی  اسکویی  و  وم؛  1397زاده  فیف  ریسون، 
اندازه(. ت2017هارتلین،   به  والدین  و  که    استر  ای دشواجربیات طالق  فرزندان    طولی  مطالعاتدر    (1989)  سلیبلکوالرستین 
 . کنندیاد می ناکترس بسیار و بار، فاجعهناک ، وحشتگررحمانه، نابودهایی مانند بیدر توصیف  ن از واژه  طالق،

. بر ی از ( 2020است )روپر، ریف و سیدال،  بودن  ن  بخشو  رامش  دهندگیینتسک  ،والدین  قروی دیگر تجربۀ هیجانی طال 
به  ،فرزندان والدین  ود  طالق  واقعاز  میدهنده  ینتسک  ایهعنوان  مییاد  واقعه  این  معتقدند  و  اتفاق کنند  این  زودتر  بایست 

تجربه کنند )اورن و   کمتر  و نباع والدین را  طرد، تعارض  ،تناشی از  شون   2شد  نان دردهای هیجانی می  سببچرا که    ؛افتادمی
تر شنا تی و اجتماعی را  رشد سری   ۀ برای بر ی از فرزندان زمینتجربۀ طالق والدین  بودن،  دهندهیندر کنار تسک  (.2020هدومی،  

می فراهد  والدین،  نیب  با  رابطه  سطح  ارتقای  و  بهبود  برادر،کند.  و  تج   واهر  از  استفاده  به  ۀبرو  والدین  فرصت طالق  عنوان 
اینجوالد،  )تالیس، کارون،  لمانسا و ری  کنندتر  نان را فراهد می رشد سری   ینۀزم  یادگیری و کسب تجربه از مواردی هستند که

این نظر می( 2020 از  برای  .  به  فرزندانتوان گفت تجربۀ طالق والدین همواره  ن پیامدهای    ر بلکه د   دارد،شدت منفی و مخرب 
انگیباند تا برای استقالل و  ودمختاری فرزندان را برمی   را؛ زیباشد  داشته   برای فرزندان  ایتواند پیامدهای سازندهشرایط میبر ی  

 (. 2018 ود بیشتر تالش کنند )میالم و اشمیت، 
؛ 2019گانسبرگ،  ؛  2020اورن و هدومی،  ؛  2020، ریف و سیدال،  روپر  ؛2022گاریکا و پنونی،  بر ی از محققان )  ، در مقابل

بارث،   پونوکی و  تین،  ؛  2019؛ لمبنت،  2019 نسبرگ، ولساک،  براون، دیویدسون و شان؛  2019اوهرا، سندلر، ولچیک و  هولتب، 
در  است.    مسئلهی  انگارسادهنگری و  یسطحاینکه پیامدهای طالق والدین مثبت درنظر گرفته شود، نوعی  معتقدند  (  2018بک،  
ین اساس، بر همی مثبت  ن است.  هاتر و فراگیرتر از جنبهی تأثیر طالق والدین بسیار عمیقهای منفجنبه  این متخصصان،  نظر

 دارند، ود     واهر و برادر اینکه فرزندانی که دارای تجربیات طالق والدین هستند پیشرفت تحصیلی و روابط صمیمانه با والدین و  
ایب تأثیرات مخرب طالق وه  از  نیست که  معنا  بودهلا ن  زیراانددین دور  ماجرا  ؛  افراد  .ستا  این ظاهر  این  ری ظاه  ،ممکن است 

توان می  است؛ بنابرایناحساس غد، تنهایی و فقدان همواره با فرد همراه    اما  ، وب و سازگار با شرایط پس از طالق نشان دهند
هولتب،  ؛ شان2019مشاهده نیستند )گانسبرگ،  بل اقگذارد که همواره  شکار و  تأثیراتی عمیق برجای می  ،طالق والدین  ۀگفت تجرب

طالق والدین، تأثیرات  ن    ۀ ها از واقع(. موضوع در  ور تأمل این است که حتی بعد از گذشت سال2018اون، دیویدسون و بک،  بر
طالق والدین چه با    ۀربتج  نظر از این    (.2006کنند )مارکورت،  یاد می  3عنوان اثر نهفته بر ی از محققان از  ن به   کهماند  باقی می

زندگی درونی فرزندان است    ۀدهندشکل  ینوعبه  ،امدهای شدیدی نداشته باشدرو شود و چه پیهزا روبپیامدهای شدید و مشکل
 (. 2000، یسیل)والرستین، لویس و بلک

 
1. feeling caught 

2. emotional pains 

3. sleeping effect 
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می که  رویکردهایی  از  حلیکی  برای  بهتوان  هیجانی  مشکالت  گرفتوفصل  هیجان  ،کار  و    است  1ر مدارویکرد  )گرینبرگ 
باشند. واکنشهای هیجانی میواکنش  (،2011)  مدار گرینبرگدر رویکرد هیجان  (.2019گلدمن،   ناسازگار  یا  های  توانند سازگار 

یت عاز موق  نیباطالعات دقیقی  باشند و  فرد برای تغییر موقعیت یا شرایط    واسطۀیهای بتوانند پاسخ ود می  ۀیسازگار در شکل اول
تعادل بین هیجان   حالنیهیجانات پرتنش و درع  برای مقابله با  هستند کهشامل راهبردهایی    نیب  د. در شکل ثانویهن  ورمی  فراهد

پیدا میو شنا ت   ناسازگاران(2021الیوت و گرینبرگ،  )کنند  بروز  پاسخ واکنش  ،اولیه  ۀ. در شکل  افراد شامل  های  های هیجانی 
یت یا  عر موقفرد در تغیی  شودو سبب می  کننده نیب هستردقیق و حاوی اطالعات گمراه غی  که  است  افراطی و فراتر از موقعیت

فرد    است؛ زیرا  هابرای مقابله با تنشفرد    ۀنیافتهای سازمانثانویه شامل پاسخناسازگار    هیجانات  .شرایط با شکست مواجه شود
)واتسون، گوردون، استرمک، کالوگریکاس و   دهداز  ود بروز می  اطالعاتی از تجربیات هیجانی  ود ندارد و رفتارهای ناسازگارانه

افراد    مانند های دیگری  از سازه  ،مدار. در رویکرد هیجان(2003استیکلی،   برای ترمید مشکالت هیجانی  نیب  دلبستگی و هویت 
می گرفته  گرینبرگکمک  و  )گلدمن  گلدمن،  2015  ،شود  و  گرینبرگ  حق2019؛  در  اساس پیش  قتی(.  درمان   رویکرد  یفرض 

از طریق پردازش هیجان تغییر یابد و نه از طریق تغییر رفتار و    جانی مدار برای ترمید هیجانات دردناک این است که ههیجان
 (. 2019)هارمن و  زورا،  شودتر، تغییر هیجان از طریق  ود هیجان انجام میشنا ت. به عبارت ساده 

ی  زا ناش از رویکردهای دیگری است که برای تغییر هیجانات و رفتارهای مشکل  ،2رفتاری متمرکب بر  سیب-رویکرد شنا تی
 بودن این رویکرداثربخش   ، کار گرفته شده است. شواهد تجربی بسیاریاز تجارب دردناک زندگی، در میان نوجوانان و کودکان به 

نوجوانان    را و  کودکان  با  کار  و همکاران،    کنندمی   تأییددر  دی ؛  2019ماناریو،  و    نکوه  ؛2021)پیترز  و  کوهن  بلینگر، ماناریو، 
از   ،های پس از سانحهاسترس   ناشی ازوفصل تجارب دردناک  برای حل، رویکردی جام  است که  یکرداین رو  قتیدر حق  (.2014

ب برالینر و ماناریو،  ؛  2008کوهن و ماناریو،  )  گیردمیکمک    یفردن یعناصر هیجانی، شنا تی، رفتاری و  ؛ موری،  2010کوهن، 
ماناریو،   و  به (.  2012کوهن  با  رویکرد  راهبردهای  این  مهارت -روانیکارگیری  مانند  موزش  مقابله موزشی  و  های  شنا تی  ای 
مهارت مهارتهیجانی،  برقراری  هیجان،  تنظید  بینهای  ارتباطات  مهارتهای  مهارتهای  رامفردی،  )شامل  های بخشی 

ذهن رام و  جسمانی  نام   گاهی(،بخشی  و  هیجانات  نشانگانشنا ت  کاهش  به  شنا تی،  بازسازی  و  احساسات  و   گذاری  سوگ 
، 3سازی و ایجاد مهارت باثباتمانند    کردن مراحلیدنبال با    ،رویکرد  ی در اینطورکل بهپردازد.  تجربیات هیجانی وابسته به  ن می

، به درمان مشکالت هیجانی و شنا تی ناشی 5شدهو تهم های مهارتتحکید نهایت درو  4ی فرد از  سیب هاتیرواپردازش مجدد 
از   منسجد و کار مد ایجاد روایتی کارگیری چنین راهبردهایی،به . پیامد شودیی در میان نوجوانان پردا ته می از سوگ، فقدان و جدا

دردناک   می  استواقعۀ  فرد  حتواند  و  از  را  معنایی  و  کند  برقرار  ارتباط  درونی  ود  تجربیات  بیاوردبهزا   سیب  ۀث دابا   وجود 
بنابراین در قالب روایت و معنای  2020)لیندوکنستن اسچر، هولت، گلدبک، و جنسن،   با شرایط  شد لق(؛  ۀ جدید است که فرد 

،  لینگربید   ،کوهنیابد )شنا تی او بهبود میکند و متعاقب  ن، بهبیستی روانپس از جدایی یا فقدان سازگاری بیشتری پیدا می
 (. 2018ریو، انما

افراد    رفتههدیرو بین  هد   درمان نشود،چنانچه تجربیات هیجانی  ارتباطات  الگوی  بر کنشبر  فردی  های درونفردی و هد 
می  افراد به تأثیر  منفی  هیجانات  تجربۀ  میگذارد.  نشان  مداوم  دارد.  طور  مشکل  هیجانات  ود  تنظید  و  تعدیل  در  فرد  دهد 

توان گفت می  رواز این(.  2007  ب،) رون  یندازدبه مخاطره ب  را  تواند بهبیستی روانی فردنشده میلحمشکالت مربوط به هیجانات  
(. 2018،  لدبیترهیجاناتشان تأثیر بگذارد )شیمکووسکی و    های فرزندان برای پردازش بر توانایی  است  طالق والدین ممکن  ۀتجرب

داده بر ی   نشان  مطالعات  گذشعلیفرزندان  اند  از  سال  ترغد  باز  چندین  والدین،  نمی  از طالق  دردهای هد  توصیف  به  توانند 
دردهای هیجانی و روانی   ، اند و همین امرطی کرده  ییتنهارسد اغلب این فرزندان این مسیر را بهنظر می ود بپردازند. به  هیجانی
نوجوانان در مقایسه با کودکان در    داده استن  اش(. از سوی دیگر نتایج بر ی از مطالعات ن2007) رونب،    افبایش داده است نان را  

 
1. emotion-focused- therapy (EFT) 

2. trauma-focused cognitive behavioral therapy (TF-CBT) 

3. stabilization and skill building 

4. trauma narration and processing 

5. consolidation and closure 
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ه  همواجه والدین  پیچیدهبا طالق  می یجانات  تجربه  را  عالوهتری  مشکالت کنند.  از  د تران  با  مقایسه  در  پسر  نوجوانان  براین 
 (. 2017،  کواتس؛ 2017طالق والدین در رنج هستند )مور،  ۀبیشتری در زمین

رد مدا له قرار  رفتاری متمرکب بر  سیب مو-کالت نوجوانان با استفاده از رویکرد شنا تیشم   ، در ایران نیب طی چند سال ا یر
( و رجبی، جوکار و 1397(، معینی )1396(، سالمی، نعامی، زرگر و داودی )1395های رجبی )توان به پژوهشاز جمله میگرفت؛  

ن نوجوانان مورد  و نشانگان مربوط به طالق را در میا  های مذکور، مشکالت پس از  سیبپژوهش.  ( اشاره کرد1397علیمرادی )
دادند. پژوهششایان ذکر است که هیچ  مدا له قرار  از  قابلیتکدام  رویکرد شنا تی های مذکور،  با رویکردهای  -های  را  رفتاری 

ن رویکردها را در  یاها اثربخشی  یک از این پژوهشمدار مقایسه نکردند. همچنین هیچجدید مانند رویکردهای تجربی و هیجان
ین جهت ضررت دارد اثربخشی رویکردهای جدیدی به همررسی نکردند.  ینشان بوالدزمینۀ تجربیات هیجانی نوجوانان از طالق  

های ا یر، توجه بسیاری از متخصصان به این موضوع جلب شده است ویژه که در سالمدار مطالعه شود؛ بهمانند رویکرد هیجان
رفتاری متمرکب -نند رویکرد شنا تی(. از طرفی الزم است این رویکرد در کنار رویکرد استاندارد پایه ما2021  الیوت و گرینبرگ،)

گسترده -بر  سیب   تجربی  و دیکه شواهد  کوهن  )ماناریو،  دارد  ماناریو،  2014بلینگر،  ای  و  کوهن  شرما  ؛2019؛  پاتل، -روس، 
شد محققان پژوهش حاضر با   سبب  پژوهشی  هایو ضرورت   ألها  اینع  ومدرمج  مطالعه شود.  -(2021بروان، هانت و چاپلین،  

رفتاری  -رویکرد شنا تی،  ن را با  وفصل مشکالت هیجانی افرادجدید در حل   یعنوان رویکردمدار به فتن رویکرد هیجاندرنظرگر
 یا رویکردهای درمان   دهد:پاسخ می  هامطالعۀ حاضر به سؤال  درمجموع.  )رویکرد استاندارد پایه( مطالعه کنندمتمرکب بر  سیب  

اثربخش  نوجوانان پسر    ناشی از طالق والدین در میان  ر تجربیات هیجانید  ،بتنی بر  سیبرفتاری م-مدار و درمان شنا تیهیجان
درمانهستند رویکردهای  اثربخشی  میبان  در  مذکور؟  یا  والدین،    تجربیات هیجانی  بر  ی  از طالق  مناشی  پ  یاندر    ر سنوجوانان 

 ود دارد؟تفاوت وج

 شناسیروش

 پژوهش و روش اجرا  ۀجامعۀ آماری، نمون

نیمهپژ حاضر  پیشوهش  طرح  با  پستجربی  پیگیری   زمون،  و  کنترل  (  ماههسه)پیگیری   زمون  گروه  جامعاستبا   ماری   ۀ. 
کلیشپژوهش   پسر    ۀامل  بندرعباس سال  18تا    15نوجوانان  شهر  ساکن  تجرب  هستند  ۀ  وال  ۀکه  دایدطالق  را  روش  ند.  رن 

ابتدا به مراکب مشاورۀ زیر نظر سامانۀ »تصمید کاهش طالق«    ،هانمونه برای دستیابی به  گیری هدفمند است. در گام اول  نمونه
در شهر بندرعباس، پنج مرکب مشاوره )تاراز، مهر، تابش، صدرا   درمجموعبهبیستی و دادگستری شهرستان بندرعباس مراجعه شد.  

مرکب مشاوره مراجعه صورت گرفت. اسامی  از  انوادۀ بهبیستی( وابسته به سامانۀ تصمید وجود دارد که به هر پنج تبو مرکب مراق
بودند و همچنین    1398تا    1394های  زوجینی که در طول سال  بودند، در  طالق گرفته  نوجوان پسر  دارای فرزند  زمان تحقیق 

شد   شهر بندرعباس مراجعه  2و    1وزش و پروش نواحی  های بیشتر، به ادارات  مه نبراین برای دستیابی به نموعالوهاستخراج شد.  
با دانش  ارتباط  زمینه  تا  داده شد  فرا وان  دوم  و  اول  متوسطۀ  مقاط   پسرانۀ  مدارس  مشاوران  به  تجربۀ طالق و  دارای   موزان 

ی الزم برای ورود به مطالعه تعیین شدند. ها کالدوم م  در گامنوجوان شناسایی شدند.    112والدین را فراهد سازند. در این گام  
نداشتن  ،  سال  18تا    15سن    داشتنحداقل یک سال از طالق والدین،  گذشتن  به مطالعه عبارت بود از:    معیارهای الزم برای ورود

(، ترک تحصیل  شد  شناس بالینی بررسیوسیلۀ دو روانتشخیصی و به  ۀبه ا تالالت شدید روانی )این معیار از طریق مصاحب  ابتال
دا و  صنعتی  و  سنتی  مخدر  مواد  به  اعتیاد  نداشتن  نمرنداشتن،  در    ۀشتن  میانگین  از  باالتر  استاندارد   ات یتجرب  اس یمقانحراف 

  جلسه های  روج از مطالعه عبارت بودند از: غیبت بیش از دو  . مالکنیوالد  طالق  یجانیه  یهاتجربه  اس یمقاز    دردناک  یجانیه
های الزم را  نفر مالک  88از این میان  جلسات مشاوره.    ۀادام  شرکت در  تمایل برای  نداشتنادن تکالیف درمانی و  دنمشاوره، انجام

که اغلب   نجانفر از نوجوانان  مادگی  ود را برای شرکت در مطالعه اعالم کردند. از  51برای ورود به مطالعه داشتند. در گام سوم 
پژوهش زیر سن    کنندگانشرکت پژوه  18ی  نونقادر  دارای حضانت در جریان شرکت فرزندان در  بودند، والدهای  ش قرار  سال 

پیش  د.ش موز و والد دارای حضانت تکمیل فرم رضایت  گاهانه توسط دانش ،ای برای رعایت اصول ا الق حرفهگرفتند. همچنین 



 257           یگران د وي ق يحق ديحم /...يو شناخت مدارجاني ه یهادرمان ياثربخش ۀسیمقا

نفر   17تصادفی    صورتبه ،  کنندگانشرکتاز میان    سنوجوان انجام گرفت و سپ  51 زمون برای  از شروع فرایند مدا له، ابتدا پیش 
درمان هیجان درمان شنا تی  17مدار،  در  در  و  -نفر  پیش  17رفتاری  انجام  از  کنترل جایگبین شدند. پس  گروه  در   زمون،  نفر 

 12مدا له،    هایه ودر گر  کنندگان شرکتادامه یافت. هرکدام از    1400اردیبهشت    31 غاز شد و تا    1399ها از ابتدای مهر  مدا له
عمل  مد.  زمون پیگیری  در پژوهش به  کنندگانشرکت زمون از  ها، پسهجلسه درمان فردی را دریافت کردند. پس از پایان مدا ل

های مدا له در هرکدام از گروه  و  در گروه کنترل دو نفرانجام گرفت. در طول دورۀ مدا له    1400سه ماه بعد، در ابتدای شهریور  
در پژوهش ی تحلیل شد. شایان ذکر است که  های نهاینمونه   عنوانبه نفر    47؛ بنابراین نمرات  داشتوجود  نمونه    افت  ،یک نفر
ا الق حرفهبه  ،حاضر اصول  رعایت  پژوهشمنظور  در  از کمیت  ،ای  ا الق   ۀابتدا  اصفهان، مصوبۀ کد  دانشگاه  پژوهش   1ا الق 

با   های سازگاری موزش مهارتجلسه    دو  ،هامدا لهپس از اتمام    وه کنترل نیبرگموازین ا القی،    براساس   د. همچنینشدریافت  
 را دریافت کردند. والدین  زندگی پس از طالق

 ابزار سنجش 

 (EEPD) 2هیجانی طالق والدین تجاربمقیاس 

ینشان والدق  السنجش تجارب هیجانی نوجوانان از ط  منظوربه(  1399توسط حقیقی )های هیجانی طالق والدین  مقیاس تجربه
دارای   مقیاس  این  شد.  که    30تدوین  است  پنجگویه  طیف  لیکرتارجهدروی  کد=1)اصالً=   ی  متوسط=2،  زیاد=3،  ،  یلی  4، 

ارزیابی  5زیاد= شامل.  شودمی(  والدین  طالق  هیجانی  تجارب  ساده  مقیاس  دردناک  هیجانات  عامل  دردناک ،  3چهار  هیجانات 
هیجانی 4پیچیده نیازهای  رشد  5،  عوامل  است  6ی هیجان  و  برای  پیچیده  .  دردناک  هیجانات  ساده،  دردناک  نیازهای  هیجانات  و 
است. هرچه فرد نمرۀ بیشتری در یک   45و حداکثر    9حداقل نمره    رشد هیجانیاست. برای    35کثر  حدا و    7حداقل نمره    هیجانی
است.  ۀتجرب ن    ،دست  وردبه   یاس مق رده داشته  بیشتر  را  مقیا  هیجانی  کل  س این  ندارد.نمرۀ  ساده،  ابعاد    ی  دردناک  هیجانات 

پیچیده و را میهای منفی و دردناک تجربهجنبهنیازهای هیجانی،    هیجانات دردناک  والدین  رشد    سنجد وهای هیجانی طالق 
داد این    نانوجوان نش  724ی  رو(  1399مطالعۀ حقیقی )د.  گیرمیاندازه  طالق والدین را  پس از    های مثبت و رشدجنبه  هیجانی،

اعتبار عاملی مطلوبی  مقیا از  ابعاد  1399حقیقی )است. همچنین مطالعۀ    بر وردارس  با  را  مقیاس  این  ابعاد  ( ضرایب همبستگی 
نژاد مقدم، رحیمی)علوی، اصغری  8(، دوسوگرایی در ابراز هیجان1392)بشارت،    7های نسخۀ فارسی ناگویی هیجانی تورنتو مقیاس 

فراهانی،   و  1396و  یوسفی،    9 گاهی جانی ه(  و  دامنۀ  1398)طغیانی  در  داد ضرایب همبستگی  نشان  که قابل (  دارد  قرار  قبولی 
  واریانس   میانگین  یهاشا صاین مقیاس نیب با استفاده از    11مطلوب این مقیاس است. اعتبار همگرای 10ۀ اعتبار مالکی دهندنشان

فورنل12شده استخراج د  13الرکر  و  و  قرار  مطلوبی  دامنۀ  واگرارادر  اعتبار  بررسی  با   14ی د.  والدین  مقیاس تجارب هیجانی طالق 
قبولی مشخص کرد همۀ ضرایب ابعاد این مقیاس در دامنۀ قابل   15از شا ص نسبت  صیصۀ همسان و  صیصۀ متمایباستفاده  

برای   کرونباخ  از  لفای  استفاده  با  درونی  همسانی  اببار، ضریب  این  پایایی  بحث  در  دارند.  سادهت  انهیجاقرار  ،  89/0  دردناک 

 
1. IR.UI.REC.1399.071 
2. Emotional Experiences of Parental Divorce (EEPD) 

3. simple painful emotion (SPE) 

4. complex painful emotion (CPE) 

5. emotional needs (EN) 

6. emotional growth (EG) 

7. Persian version of Toronto Alexithymia Scale 

8. ambivalence over emotional expression 

9. emotional awareness 

10. criterion validity 

11. convergent validity 

12. average variance extracted (AVE) 

13. Fornell-Larcker criterion 

14. discriminate 

15. heterotrait-monotrait (HTMT) ratio 
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برای    1دست  مد. همچنین ضریب پایایی ترکیبی به  0/ 90  و رشد هیجانی  87/0  ، نیازهای هیجانی91/0  هیجانات دردناک پیچیده
 دست  مد.به 91/0  و رشد هیجانی  89/0 ، نیازهای هیجانی92/0 هیجانات دردناک پیچیده، 0/ 90 هیجانات دردناک ساده

 مداخالت درمانی

برای  یجانه  درویکر بین   وفصلحل مدار  و  مشکالت  نظریه فرددرونفردی  از  ای  گشتالتی 2گرایی نسان های  دلبستگی3،  و    4، 
-مدار در پژوهش حاضر براساس چارچوب پیشنهادی تیمولک و پاسکالگیرد. جلسات مدا لۀ درمان هیجانبهره می   5سیستمی 
( با  سیب2015لئونه  مرتبط  مدا الت  برای  بین(  پاسکالدرفهای  و  تیمولک  پیشنهادی  چارچوب  است.  شده  اقتباس  لئونه -ی 

مشت2015) درمانی (  اتحاد  بر  ابتدا  درمان  برای شروع  رویکرد،  این  در  است.  جلسه  دوازده  بر  می  6مل  از همدلی تأکید  که  شود 
میمی  دستبه صورت  تأکید  همدلی  بر  دوم  و  اول  جلسات  در  بنابراین  ن ید؛  روی  کار  سپس  و  زا  غاز  نگرهای  سیباشگیرد 
شود و اینکه در طول جلسات درمانی تا تمرکب می درمانجوهای ناقص و گشتالت امور ناتمامبر شود. در انتهای جلسات درمانی، می

 شوند تا میبان دستیابی به اهداف درمانی بررسی شود. اند. در   رین جلسه، اهداف درمانی بار دیگر مرور میچه میبان تکمیل شده

 مدار . خالصۀ جلسات رویکرد درمان هیجان1جدول 

ت محتواي جلسا موضوع  جلسه   

 همدلی  1
سا تن نقش درمانگر و مراج  در روند وگو برای مشخصهای مراج ، ایجاد اتحاد درمانی شامل گفتبررسی شکایت

تر. تر و درک متقابل عمیقدهی پیوند درمانی قویدرمان، شکل  

من از طریق همدلی. و تسهیل فرایند دسترسی به هیجانات دردناک با ایجاد محیطی ا نات مراج  اجکاوش عمیق هی همدلی  2  

.افشاشدهوجو و اکتشاف همدالنه، دریافت معنای جدید از نشانگر جستدسترسی به تجارب دشوار و غیرقابل کار روی کلیت نشانگرها  3  

4 
کار روی نشانگر 

پذیری سیب  
النه، تأیید  شرم درونی و دردهای عمیق مربوط به  ود، تأیید همدنند غد، درماندگی و امهیجانات درونی دردناک 

تر  ود و امیدواری(. شدن، درک عمیق ود )احساس فهمیده  

5 
های هیجانی  کاوش پاسخ 

 غیرتطابقی 
 کار روی هیجانات اولیه و ثانویۀ ناسازگار و همچنین شناسایی هیجانات ابباری. 

ی ف طروایت جراحت عا 6 ۀ باورها. شداصالحنشده و نسخۀ های  الی و بازگوبازگویی  سیب، کار روی معانی، ترمید و بهبود قسمت   

کردن و بیان احساس.کردن احساس، شفافتوضیح احساسات مبهد و غیرواضح، تمرکب تجربی، نمادین کار با احساسات مبهد  7  

8 
مواجهه با احساساتی که فرد  

دنک ها اجتناب میاز  ن  
های پنهان.سازی بخشمواجهه با اجتناب احساسی از طریق کار با دو صندلی، تمرکب برای  شکار  

 دوپارگی از ارزیابی  ویشتن 9
یت پذیرش  ویشتن و  درنهاوگوی دو صندلی و دوپارگی به معنای انتقاد و تخریب  ویشتن، استفاده از تکنیک گفت

 یکپارچگی. 

 دوپارگی در  ودمهاری  10
یری؛ همچنین استفاده از  گارهکنشدن، موان  ابراز هیجان، تسلید و پارگی در  ودمهاری شامل متوقفدو یوکار ر

تقویت  ود.   منظوربهیت بیان  ویشتن و احساسات درنهاوگوی دو صندلی و تکنیک گفت  

11 
امور ناتمام و تکمیل  

ی ناقص هاگشتالت  
ی  رهاساز،  راد مهد زندگی، استفاده از تکنیک صندلی  الیفا امور ناتمام شامل احساسات بد و قدیمی نسبت به 

و فهد دیگری و پاسخ به نیازهای  ویشتن. احساسات، قبول   

یابی فرد به دو سا تار مهد عاملیت و  گاهی. دستمرور اهداف و بررسی میبان  مرور اهداف  12  

 2015لئونه،  -پاسکال و  مولکیت:  منبع

شده است.    ( اقتباس 2012بلینگر )وهن، ماناریو و دیب بر  سیب در پژوهش حاضر از ککررفتاری متم-جلسات درمانی شنا تی
کنند که متمرکب بر گروه کودکان و نوجوانان است. ( چارچوب جلسات درمانی را پیشنهاد می 2012بلینگر )کوهن، ماناریو و دی

بسیاری از مشکالت مربوط    وفصلحل د و از  ن برای  ورشمار میرفتاری متمرکب بر  سیب، رویکردی استاندارد به-درمان شنا تی

 
1. composite reliability 

2. humanistic 

3. gestalt 

4. attachment 

5. systemic 

6. therapeutic alliance 
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می استفاده  شنا تیشبه  سیب  درمان  بر  سیب،  -ود.  متمرکب  نشانگان  سیب،  دربرگرفتاری  اولیۀ  سنجش  مرحلۀ  چهار  یرندۀ 
، از طریق ینای، روایت و پردازش  سیب و درنهایت تحکید و ا تتام است. در چارچوب این جلسات درماهای مقابله موزش مهارت
مهارت روایت  س موزش  پردازش  همچنین  و  رفتاری  و  شنا تی  به  یبهای  مشاور  کمک  با  هیجانی    وفصلحلزا،  مشکالت 

 شود.درمانجویان پردا ته می 

 بر آسیب  رفتاري متمرکز-. خالصۀ جلسات درماني رویکرد شناختي2جدول 
 محتواي جلسات  موضوع جلسه 
 د همبودی چند  سیب ) سیب پیچیده(شنا تی(، بررسی وجو جش شدت نشانگان پس از  سیب )نشانگان جسمانی و روان نس سنجش اولیۀ نشانگان  سیب  1

2 

مرحلۀ اول:  موزش 
 ایهای مقابلهمهارت

هایی برای کاهش  هیجانی و  موزش مهارت پر طر های اساسی برای مواجهه با موقعیت ایجاد محیطی امن شامل  موزش مهارت
 رسان.یب سد و  رفتارهای 

 ها.سازی برای ایجاد و تحکید مهارتهای نوجوان،  مادهسازی واکنشهای نوجوان به  سیب طالق والدین، بهنجاربررسی واکنش 3
 فردی و دوستی.ینب فردی و مرزهای  های ارتباطی بین موزش مهارت 4
 روندۀ عضالنی(. یشپ های  رامی )مهارتهای تن موزش مهارت 5
 .هیجانات ری گذانام  و هیجانات انواع شناسایی شامل عواطف و هیجان  تنظید های مهارت 6
 (.یجان ه یامواجهه با هیجانات دردناک )مهارت مقابله ۀو  موزش نحو یجان ه یدتنظ  ی هابا مهارت کار ادامۀ 7

8 
مرحلۀ دوم: روایت  سیب و  

 پردازش  ن

های  رت های ارتباط بین افکار و احساسات و توانایی تشخیص )مهاین، و مهارتوالد طالق تجربۀپردازش شنا تی تروما و  سیب 
 ای شنا تی(.مقابله

9 
های وابسته به  ن )توانایی تشخیص افکار کار مد و ناکار مد و اصالح افکار ناکار مد بررسی روایت نوجوانان از طالق والدین و روایت

 لث شنا تی(. ثمهای سازگارانه( ) لق روایت منظوربه

10 

 مرحلۀ سوم: تحکید و ا تتام

های  در جلسات قبل انجام شد( در زمینۀ تسلط بر روایت  نچه ود )تسلط بر افکار و هیجانات با توجه به  های تسلط بر  موزش مهارت
 های طالق والدین.مربوط به  سیب

 الق والدین. های طجاد روایتی یکپارچه از تجربهیاهای مربوط به طالق والدین و ی روایتگذار اشتراک موزش نحوۀ  11

12 
و تمرین مجدد این   شدهدادههای شنا تی، رفتاری و عاطفی  موزش سازی مهارت، یکپارچهشده مو تههای  رتمرور اهداف و مها

 ها.مهارت

 2012  نگر،ی بليد  و و ی مانور کوهن،: منبع

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات 
شنا تی نمونۀ های جمعیتگیوصیفی و استنباطی تحلیل شدند. در سطح توصیفی ابتدا ویژضر در دو سطح تاحهای پژوهش  یافته

، 1های توصیفی متغیرها مانند میانگین و انحراف پردا ته شد. در سطح استنباطی از  زمون باکس پژوهش  مد. سپس به ویژگی
انجام   SPSS-23  افبارنرمهای  ماری نیب با  یلتحلفاده شد. اجرای  تسا  3و  زمون بنفرونی  2 زمون تحلیل واریانس با سنجش مکرر

 . گرفت

 هایافته
سن   پژوهش    کنندگانشرکتمیانگین  استاندارد  ن    68/16در  انحراف  والدین   06/1و  طالق  وقوع  زمان  سن  میانگین    است. 

و انحراف استاندارد  ن    3/ 46طالق والدین    تجربۀهای  دست  مد. همچنین میانگین سالبه  10/1و انحراف استاندارد  ن    21/13
نفر    12درصد( با مادر است.    8/29نفر )  14  حضانتدرصد( با پدر و    2/70نفر )  33حضانت    انکنندگشرکتاست. از میان    24/1
)   23،  فرزندتکدرصد(    5/25) دارای یک  واهر/برادر، و    9/48نفر  )  12درصد(  دارای دو  واهر/برادر ه  25/ 5نفر  ند.  تسدرصد( 

درصد(    8/29نفر )  14درصد( کالس یازدهد و    4/40فر )ن  19درصد( کالس دهد،    8/29نفر )  14  کنندگانشرکتدرنهایت از میان  
 کالس دوازدهد هستند. 

 
1. analysis of variance with repeated measures 

2. Box’s test 

3. bonferroni test 



 سیزدهم  ، سال4پژوهشي، شماره  -ناختي، علمينشروا کاربردي هايپژوهش نامهفصل    260

 وآزمون آزمون، پسو مراحل پیش کنندهشرکتهاي . میانگین و انحراف استاندارد ابعاد تجربیات هیجاني والدین به تفکیک گروه3جدول 

 پیگیري 

 مرحله 
ابعاد تجربیات هیجاني طالق  

 والدین

TF-CBT EFT کنترل 

 میانگین 
انحراف  

 استاندارد 
 میانگین 

انحراف  

 استاندارد 
 میانگین 

انحراف  

 استاندارد 

  زمون پیش

 48/1 07/28 33/2 29 2 81/28 هیجانات دردناک ساده 

 88/0 07/30 20/1 44/30 66/1 69/29 هیجانات دردناک پیچیده 

 41/2 40/29 11/2 67/29 36/1 56/29 نیازهای هیجانی 

 32/1 20/19 36/1 38/19 31/1 13/19 رشد هیجانی 

  زمون پس

 38/0 17/26 37/0 95/11 36/0 17/12 هیجانات دردناک ساده 

 25/0 39/27 26/0 29/12 24/0 20/13 هیجانات دردناک پیچیده 

 41/0 64/26 42/0 17/12 40/0 53/13 نیازهای هیجانی 

 55/0 11/21 55/0 31/40 53/0 26/38 رشد هیجانی 

 پیگیری 

 38/0 41/27 36/0 74/13 36/0 62/14 جانات دردناک ساده هی

 26/0 59/28 25/0 94/13 25/0 68/14 هیجانات دردناک پیچیده 

 38/0 91/27 37/0 05/14 37/0 03/15 نیازهای هیجانی 

 52/0 16/20 51/0 42/37 50/0 73/35 رشد هیجانی 

هیج  3جدول   تجربیات  ابعاد  استاندارد  انحراف  و  شنا تیمیانگین  درمان  رویکرد  تفکیک  به  را  والدین  طالق  رفتاری  -انی 
)  متمرکب هیجانTF-CBTبر  سیب  درمان  رویکرد   ،)( پیش EFTمدار  مرحلۀ  سه  در  را  کنترل  گروه  و  پس (  و  زمون،   زمون 

 دهد.پیگیری نشان می

 یانس کووارفرض برابري ماتریس مون باکس براي بررسي پیشایج آزتن. 4جدول 

ربیات هیجاني طالق والدین ابعاد تج   F df1 df2 p آمارۀ باکس  

23/10 هیجانات دردناک ساده   60/1  6 93/46944  14/0  
17/12 هیجانات دردناک پیچیده   89/1  6 93/46944  08/0  

58/7 نیازهای هیجانی   18/1  6 93/46944  31/0  
13/10 رشد هیجانی   57/1  6 93/46944  14/0  

جدول   ب  4در  باکس  پیشنتایج  زمون  بررسی  ماتریس  رای  برابری  بررسی  کووارفرض  نتایج  براساس  است.  یانس  مده 
ماتریس   در هیچکووارهمسانی  باکس،  از  زمون  استفاده  با  با سطح یانس  والدین  تجربیات هیجانی طالق  مقیاس  ابعاد،  از  یک 

است. این بدان معنا  برابر  ها  در همۀ گروه  هاانسیماتریس کووارتوان گفت  رو میمعنادار نیستند. از این  <05/0pتر از  گرب لفای ب
 یانس برقرار است. کوواراست که شرط همسانی ماتریس 
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 . نتایج آزمون تحلیل واریانس سنجش مکرر در ابعاد تجربیات هیجاني طالق والدین 5جدول 
بع تغییراتنم متغیر وابسته  SS df MS F p  توان اندازه اثر 

هیجانات دردناک 
 ساده 

21/2366 زمان   1 12/2366  41/1291  01/0  96/0  1 
59/970 زمان*گروه   2 29/485  87/264  01/0  92/0  1 

61/80  طا  44 83/1     1 

هیجانات دردناک 
 پیچیده

13/2835 زمان   1 13/2835  31/3922  01/0  98/0  1 
48/1046 زمان*گروه   2 41/523  13/471  01/0  97/0  1 

 1    072 44   طا

ی نیازهای هیجان  
71/2656 زمان   1 71/2656  43/1595  01/0  97/0  1 

05/944 زمان*گروه   2 02/472  46/283  01/0  92/0  1 
26/73  طا  44 66/1     1 

 رشد هیجانی
02/3310 زمان   1 02/3310  11/1680  01/0  97/0  1 

54/8631 زمان*گروه   2 27/693  89/351  01/0  94/0  1 
68/86  طا  44 97/1     1 

نشان    ۀ الص  5مشاهدات جدول   را  مکرر  با سنجش  واریانس  تحلیل  ابعاد  دهدمینتایج  زمون  در همۀ  زمان  اثر  مقیاس  . 

والدین شامل پیچیده(،  F  ،01/0>p= 197/ 54)  هیجانات دردناک ساده  تجربیات هیجانی طالق  ،  F=480/ 75)   هیجانات دردناک 

01/0>p  ،)نیازهای هیجانی  (618/ 03 =F  ،01 /0>p)  د هیجانیرش  و  (59/875=F  ،01/0>p)   درواق است.  اثر    معنادار  معناداری 
همچنین اثر تعامل زمان و عضویت گروهی  زمون و پیگیری وجود دارد.   زمون، پس دار بین پیشدهد تفاوتی معنیزمان نشان می 

ابعاد   والدین شاملامقیاس تجربیدر همۀ  دردناک ساده  ت هیجانی طالق  دردناک  (،  F  ،01/0>p=54/197)  هیجانات  هیجانات 

دست ( معنادار بهF  ،01/0>p=59/875)  رشد هیجانی  و  (F  ،01 /0>p=03/618)  نیازهای هیجانی(،  F  ،01/0>p= 75/480)  پیچیده
  مد.

می نشان  گروهی  و عضویت  زمان  اثر  تعامل  وارمعناداری  تغییرات  عاطفییدهد  نیازهای  ابعاد  دو -انس  بین  جنسی، حداقل 
ا معنادار  گروهگروه  تفاوت  تعقیب  برای  در پسست.  نتایج  زمون  ها  که  استفاده شد  بنفرونی  تعقیبی  از  زمون  پیگیری  و   زمون 

  مده است. 6بنفرونی در جدول 

 تجربیات هیجاني طالق والدین عاد باثر تعامل زمان و گروه در ا ۀمقایس. نتایج آزمون بنفروني در زمینۀ 6جدول 
 p خطاي معیار  ( I-Jتفاوت میانگین ) ( Jگروه مورد مقایسه )  ( Iنا )گروه مب )مرحله(  زمان متغیر

هیجانات  
 دردناک ساده 

  زمونپس
TF-BCT 

EFT 43/1  51/0  02/0  
78/12 کنترل  53/0  01/0  

EFT 21/14 کنترل-  53/0  01/0  

 پیگیری 
TF-BCT 

EFT 88/0  15/0  28/0  
-78/12 کنترل  53/0  01/0  

EFT 66/13 کنترل-  35/0  01/0  

هیجانات  
 دردناک پیچیده

  زمونپس
TF-BCT 

EFT 91/0  35/0  04/0  
-19/14 کنترل  35/0  01/0  

EFT 10/15 کنترل-  35/0  01/0  

 TF-BCT پیگیری 
EFT 73/0  36/0  15/0  
-91/13 کنترل  36/0  01/0  

EFT 65/14 کنترل-  36/0  01/0  

نیازهای  
 هیجانی 

 TF-BCT  زمونپس
EFT 35/1  57/0  06/0  
-10/13 کنترل  57/0  01/0  

EFT 46/14 کنترل-  58/0  01/0  

 پیگیری 
TF-BCT 

EFT 98/0  52/0  20/0  
-87/12 کنترل  52/0  01/0  

EFT 86/13 کنترل-  53/0  01/0  

  زمونپس رشد هیجانی
TF-BCT 

EFT 04/2-  57/0  02/0  
15/17 کنترل  76/0  01/0  

EFT 20/19 کنترل  76/0  01/0  

 TF-BCT پیگیری 
EFT 60/1  71/0  07/0  
56/15 کنترل  71/0  01/0  
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EFT 26/17 کنترل  72/0  01/0  

و   (TF-CBTرفتاری متمرکب بر  سیب )-(، درمان شنا تیEFTمدار )های درمان هیجانمقایسۀ زوجی گروه  6نتایج جدول  
رفتاری متمرکب بر  سیب و  -های رویکرد شنا تیداد. مقایسۀ میانگین گروه کنترل را با استفاده از  زمون تعقیبی بنفرونی نشان  

هیجان درمان  پس  مداررویکرد  مرحلۀ  در  کرد  )مشخص  ساده  هیجانات  ابعاد  ) p<02/0 زمون،  دردناک  هیجانات  و   )04/0>p )
دارند؛   معناداری  هیجانینحوبها تالف  درمان  رویکرد  این  که  کاهش  در  بیشتری  اثربخشی  از  هیجانی  مدار  تجربیات  ابعاد 

رویکرد شنا تی  بر وردار بین  معناداری  ا تالف  درمان هیجان-است. همچنین  رویکرد  و  بر  سیب  متمرکب  بعد رفتاری  در  مدار 

( شد  مشاهده  هیجانی  مرحلۀ پسp<02/0رشد  در  نیب  بعد  این  در  رو(.  درمان  ی زمون،  باالتری  یجانهکرد  میانگین  د. دارمدار 
مدار های رویکردهای درمان هیجانپیگیری، ا تالف معناداری نشان نداد. میانگین   مرحلۀهای این دو رویکرد در  مقایسۀ میانگین 
الف معناداری  تپیگیری ا   مرحلۀ زمون و هد در  پس  مرحلۀرفتاری متمرکب بر  سیب با گروه کنترل، هد در  -و درمان شنا تی

رفتاری متمرکب بر  سیب در کاهش دردهای  -مدار و درمان شنا تیهای هیجانبراساس نتایج، رویکرد درمجموع(. p<01/0دارند )
بودند. عالوه اثربخش  کنترل  گروه  با  مقایسه  در  هیجانی  نیازهای  و  پیچیده  هیجانی  دردهای  ساده،  رویکردهای هیجانی  براین 

 تری در مقایسه با گروه کنترل دارند. رفتاری متمرکب بر  سیب، در رشد هیجانی نیب اثربخشی ببش-ا تینمدار و درمان شهیجان

 گیریبحث و نتیجه 
بر  )رویکرد استاندارد پایه(  رفتاری متمرکب بر  سیب  -مدار و شنا تیهیجان  رویکردهایاثربخشی    ۀ مقایسپژوهش حاضر با هدف  

 مرحلۀ هد در    ،هایافته  مطابقسالۀ شهر بندرعباس انجام گرفت.    18تا    15پسر    نوجوانان  هیجانی ناشی از طالق والدین  تجربیات
در    ،در مقایسه با گروه کنترل  رفتاری متمرکب بر  سیب-شنا تیو  مدار  هیجانرویکردهای    ،پیگیری  مرحلۀ زمون و هد در  پس
دردناک پیچیده، نیازهای هیجانی و رشد هیجانی( از   تاهیجاندردناک ساده،    هیجاناتابعاد تجربیات هیجانی طالق والدین )   ۀهم

 ند. وشمی کاهش دردهای هیجانی و افبایش رشد هیجانی نوجوانان موجب طور معناداری ند و بهبر وردارباالتری اثربخشی 
در    را کهچ  ؛( همخوان است2019های پژوهش رومادون و سنتایا )این یافته با یافته  ،مداردر صوص اثربخشی رویکرد هیجان

در   را  هیجانات منفی و دردناک افراد  زیادیبه میبان    ،بر هیجان هستند  رویکردهای تجربی که مبتنی  کارگیریبه  ، نان  مطالعۀ
فردی و همچنین  تواند در بهبود روابط بیناین رویکردها می  کارگیریبه  ،عالوهبهد.  ش داطالق والدین کاه  مانندمسائلی    ۀزمین

جهت نسبتمگیری  ایجاد  این    به   ثبت  تبیین  در  باشد.  مفید  نیب  زندگی  می  یافتۀ حوادث  حاضر  به  پژوهش  توجه  گفت  توان 
هایی هستند از ویژگی  ،درمانی و توجه به ابعاد دلبستگی  رابطۀاساسی، توجه به    هیجانات  تجربۀمدارانه، تمرکب بر  های انسانجنبه

دنبال میکه در رویکرد هیجان این عوانشومدار  تا تغییرات درمانی  ل موجب میمد.  بماند  طول  درشوند  پایدار  و دردهای   زمان 
اصالحی را تجربه   هیجانات  ،شود فردمی   سببتوجه به این عوامل    ،دیگر  سوی  ازهیجانی به شکل معناداری کاهش پیدا کند.  

یده )مانند حسادت، شرم و احساس چن کمک شد تا تجربیات هیجانی دردناک ساده )مانند  شد، غد و ترس( و پیاکند. به مراجع
 تجربۀ بشناسند.     ود  از طریق تمرکب بر ابعاد بدنی و فیبیولوژیکی  ،یان گنگ و نامفهوم بودنددرمانجوی  که عمدتاً برا  را  (...گناه و

 ود    ررا د  های شفابخش درمانی نظیر  گاهی هیجانی و عاملیتن مؤلفه امراجع  سبب شد  دردناک در فضای امن درمان  هیجانات
دهند همانرشد  که.  حاضر  در  گونه  پژوهش  شد،  نتایج  هیجان  مشخص  مراجعان  رویکرد  هیجانی  نیازهای  کاهش  به  نیب  مدار 
نیازهای  کههنگامیکند.  میکمک   شناسایی  بشناسند،  را  دردناک  ود  تجربیات  توانستند  تجربیات    پنهان  مراجعان  ورای  در 

ی و عاملیت در بین  مهد  گاهی هیجان  مؤلفۀ . افشای نیازهای هیجانی به رشد دو  شد  ر میس  یاندرمانجوبرای  نیب  هیجانی دردناک  
 نوجوانان کمک کرد.

توان ارائه داد این است که  گاهی هیجانی و عاملیتی که از  مدار میدیگری که در  صوص اثربخشی رویکرد هیجان  تبیین
به رشد هیجانی پس از طالق والدین در میان نوجوانان  نوعیبه ،هیجانات دردناک و کاهش نیازهای هیجانی رخ داد تجربۀطریق 

دردناک و شناسایی نیازهای هیجانی    هیجاناتمتأثر از رهایی از    مدارهیجان. رشد هیجانی در رویکرد  انجامیددر پژوهش حاضر  
( گلدمن  و  گرینبرگ  باورند2019است.  این  بر  مؤلفه   که  (  از  بخشش  یکی  هیجانی  رشد  در  مهد  از طریق  اهای  بخشش  ست. 

رشد هیجانی را فراهد سازد. به عبارتی بخشش یکی  ۀتواند زمیندهد که میرخ میدردناک در محیط امن درمانی  هیجانات تجربۀ
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دردناک در محیط امن درمانی اتفاق بیفتد و هد دردهای هیجانی   هیجانات  تجربۀ متأثر از    تواندمی است که هد    هاییمکانیسد از  
نیازهای   دهد   یجانیهو  کاهش  گریبنرگ،    را  و  بخ2019)منسبز  به شکل  بخشش  اتفاق (.  هیجانی  بخشش  یا  تصمیمی  شش 

ویتفتد  ایم میلر،  )ورثینگتون،  و  پترینی،  برای  .  (2007ولیت،  فرد  که  است  هدفمندی  رفتارهای  شامل  تصمیمی  بخشش 
کند. در مقابل، بخشش های منفی در رابطه دنبال مینبهجمنظور حذف  جویانه بهرنجش یا اجتناب از رفتارهای تالفی  کنارگذاشتن

فراموشی )مانند  شد و تنفر( به هیجانات مثبت )مانند همدلی و شفقت(، از طریق  یرقابلغشامل تغییر هیجانات منفی یا    هیجانی
رویکرد، به نوجوانان کمک   (. به این ترتیب، تأکید بر بخشش هیجانی در این 2019سب و گرینبرگ،  دهد )من انتقال عاطفی رخ می

 ین را در  ود را ارتقا بخشند. کرد تا رشد هیجانی پس از طالق والد
شنا تی رویکرد  همچنین  -اثربخشی  و  هیجانی  نیازهای  و  هیجانی  دردناک  تجربیات  کاهش  در  بر  سیب  متمرکب  رفتاری 

  به این نتیجه رسیدند   ا که  نان در پژوهش  ودرچ  ؛( مطابقت دارد2019کوهن و ماناریو )  پژوهش  یافتۀافبایش رشد هیجانی با  
احساسات   والدین  وارانه سوگکه  طالق  و  جدایی  از  ناشی  تروماتیک  می  ،و  کاهش  رویکرد  این  از  استفاده  عالوهبا    ، براینیابند. 

با یافتهیافته مطالعۀ   در  انشرپیترز و همکا  ؛ زیرا( همخوانی دارد2021های پیترز و همکاران )های پژوهشهای پژوهش حاضر 
و ارتقای  فردیبینناشی از ارتباطات  ۀهای پس از سانحدر کاهش  سیب ، سیب رفتاری متمرکب بر-رویکرد شنا تی  ود دریافتند

روان است.  بهبیستی  مؤثر  نوجوانان  یافتهیادشدههای  پژوهش  کنار  درشنا تی  بخش،  این  پیش  های  یافته  رومطالعۀ  های  با 
(، رجبی، جوکار و علیمرادی 1397معینی )   (،1396(، سالمی، نعامی، زرگر و داودی )1395(، رجبی )2014ن )ا لرانو و همکاردی
اثربخشی رویکرد شنا تی2021( و روس و همکاران )1397) تبیین  نیب همسو است. در  بر  سیب در کاهش  -(  رفتاری متمرکب 

  کند تا مسائلی مانند سوگ و فقدان درمانگر تالش می  ،ن رویکردیگفت در ا  توانمی  هیجانی  تجربیات دردناک هیجانی و نیازهای
و   رویکردهای شنا تی  در چارچوب  تغییرات  وفصلحل  درمانی انوادهرا  ایجاد    یو  فرد  در  از  کرفتاری  برای کاهش    روهمینند. 

ناسایی کنند. شناسایی الگوهای  شزا را  های مشکلد تا الگوی تفکر ناکار مد و انتسابشوبه مراجعان کمک می  ،دردناک   هیجانات
 اشراف  زارنده و دردناک  ود  هیجاناتحاضر کمک کرد تا بر تحقیق   ساز در میان مراجعان درشکلهای متفکر ناسازگار و انتساب

دیگر  سوی  از  کنند.  پیدا  کمک  بیشتری  تفکر    به  توانستندشرکت  شده،اصالحالگوهای  شدت    کنندگان  و    هیجاناتاز  دردناک 
هیجانیهنیاز معناداری  به   ود  ای  طرفی  د.هنکابطور  در  با    از  روانحضور  شنا تیجلسات  رویکرد  بر  -درمانی  متمرکب  رفتاری 

ای به  گاهی  به شکل سازنده   ،بودندرسیده     نهایی که از طریق بازسازی شنا تی به  با توجه به مهارت   توانستند  مراجعان  ، سیب
 رب تفکر و انتساب است. کنند ناشی از الگوهای مخ زارنده و دردناکی که تجربه می ناتاهیجهیجانی دست یابند و دریابند که 

اثربخشی رویکرد شنا تی این رویکرد-تبیین دیگری که در  صوص  این است که در  ارائه کرد  بر  سیب   ، رفتاری متمرکب 
پردازش    واقعۀاز    را  روایت  ود  درمانجویان والدین(  )طالق  رهکنمیدردناک  نوجوانان اند.  به  دردناک  احساسات  کاهش  یا  یی 

هایی را  لق کنند که به سازگاری پس از طالق و های  ود از طالق والدین بپردازند و روایتزی روایتکمک کرد تا به بازسا
شد   سببرفتاری متمرکب بر  سیب  -رویکرد درمان شنا تی  ،گونه که از نظر گذشتشنا تی  نان کمک کند. همانبهبیستی روان

ند. تبیین دیگر این است که در راهبرد پردازش روایت، برسهیجانی  معناداری به رشد    طوربه  ، تا نوجوانان پس از طالق والدین
  به همراه افکار، عواطف و احساسات بدنی که در طول حادثه تجربه کرده   را  زا سیب  حادثۀجبئیات    ،به کمک درمانگر  درمانجو

می جبئبا  .  کندتوصیف  حادثیتوصیف  والدین سیب  ۀات  طالق  به  ،زای  از  نوجوانان  اجتناب  دردناک جای  و  اطرات  هیجانات 
  . به این ترتیبدنزا داشت سیب ۀند و احساس تسلط بیشتری بر روایت  ود از حادثدمواجه ش این هیجانات با ،طالق والدین درمورد

کنند. همچنین پردازش روایت نوجوانان از  ها   ن جایگبین    را  های کار مدو شنا ت  کشف   های ناکار مد  ود راشنا تتوانستند  
کنند.  والدینشان سبب شدق  طال برای  ود  لق  را  معنای جدیدی  ترتیب  تا  این  را  روایت  توانستند  نوجوانان  به   وجودبههایی 

برای  نان از طالق والدین  س رشد هیجانی پ ۀزمین ،از سوی دیگر .تجربیات هیجانی دردناک کمتری وجود دارد  ،بیاورند که در  ن
 .شدتسهیل 

حاضر   پژوهش  مرحلدر  پسدر  هیجانۀ  رویکرد  پیچیده  زمون،  و  ساده  دردناک  هیجانی  تجربیات  ابعاد  کاهش  در  مدار 
رفتاری -شنا تیرویکرد  بیشتر از  مدارهیجانرویکرد اثربخشی اثربخشی بیشتری داشت. در همین مرحله در بعد رشد هیجانی نیب 
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میانگین  ،بود  بر  سیب  بمتمرک بررسی  پیگیاما  در  رویکرد  دو  این  )پیگیری  های  هیچماههسهری  در  معناداری  تفاوت  از (  کدام 
دیگرمؤلفه عبارت  به  نداد.  نشان  والدین  هیجانی طالق  در  هیجان  رویکرد  ،های تجربیات  اثربخشی    مدتکوتاهمدار   بیشتری از 

یینی که در  تب  نداد.کاهش دردهای هیجانی یا ارتقای رشد هیجانی نشان    ۀدر زمین  صیا   برتری  درازمدتاما در    ،بود  بر وردار
  هیجانات   تجربۀبه    ،( 2011مدار گرینبرگ )که در رویکردهای تجربی مانند رویکرد هیجانتوان ارائه کرد این است  این زمینه می

نا شنا و ناسازگار  ود دسترسی پیدا کنند،    هیجاناتان به  یدرمانجو. برای اینکه  شوددردناک و ابراز  ن در فضای درمان تأکید می
در  ها   ن  سبب شد  هاتکنیکگونه  این  کارگیریبه  اهیجانی ب  تخلیۀشود.  صندلی و تکنیک دو صندلی استفاده می  مانندفنونی  از  

یابند. عالوه  مدتکوتاه دو صندلی به نوجوانان کمک   وصندلی  الی    مانندگیری از فنونی  بهره   ،براینبه تسکین هیجانی دست 
ناتم دردناک  هیجانی  مسائل  تا  کنندکرد  تمام  والدین  هردو  یا  یکی  با  را  و  سودگی    مدتکوتاه در    و  ام  ود  تسکین  احساس 

توان به عوامل مشترک درمانی نسبت داد. عواملی  نتایج درازمدت این دو رویکرد را می  در میان  تفاوت  نبودبیشتری داشته باشند.  
رابطنمان برقراری  مثبت،  انتظارات  همد  ۀد  و  پذیرش  دریافت  و  درمانی،  درمانگر  فرهنگی  همسویی  یادگیریدرمانجولی،  های ، 

تسلط و  تمرین  مهارتی،  و  رفتاری  یادگیری  می  عنوانبهیافتن  شنا تی،  شنا ته  درمانی  مشترک  مشترک  عوامل  عوامل  شوند. 
شوند تا جب میج درمانی درازمدت بین رویکردهای درمانی دارند. این عوامل موینتا  نداشتننقش مهمی در تفاوت  ،درمانیروان
 تفاوت به حداقل برسد.این 

رفتاری متمرکب بر  سیب به دانش  -مدار با یک رویکرد استاندارد پایه مانند درمان شنا تیرویکرد هیجان  ۀ مقایس  رفتههدروی
با تجربیات دردناک هیجانی وسعت    برایما   اینکه در درازمدت  نکتۀخشید.  بمقابله  مدار و  جانکدام از رویکردهای هیهیچ  ،اول 

دردناک ناشی از طالق والدین و رشد هیجانی نوجوانان برتری نداشتند.   هیجاناترفتاری متمرکب بر  سیب در حل فصل  -شنا تی
این رشد    ایجادکنندۀ  هایمکانیسد  ،دندشرشد هیجانی پس از طالق در میان نوجوانان    سبب  دوم اینکه هرچند هردو رویکرد  نکتۀ

بودند.   متفاوت  رویکرد هیجانهیجانی  ترمید جراحت  ،مداردر  بر  فرایند بخششتأکید  و تسهیل  دلبستگی  تغییر   ،های  از طریق 
ری متمرکب ارفت-در رویکرد شنا تی  کهدرحالی  ؛شودسازگار حاصل می  ۀاولیه و ثانوی  هیجاناتناسازگار با    ۀاولیه و ثانوی  هیجانات
شنا ت   موزیمهارتبر    ،بر  سیب اصالح  ناسازو  میهای  تأکید  نیب  گار  پژوهش  این  تسهیل شود.  هیجانی  رشد  فرایند  تا  شود 
به گروه   کنندگانشرکتدر پژوهش به روش هدفمند، محدودبودن    کنندگانشرکتگبینش    جملهاز    ؛بود  هاییمحدودیتدارای  

احتیاط    های پژوهش باتهتعمید یاف  شودسبب می  سال که   18تا    15سنی    دامنۀ ن نمونه به  دنوجوانان پسر و همچنین محدودبو
رفتاری متمرکب بر -مدار و شنا تیاثربخشی رویکردهای هیجان ،در درازمدت در این مطالعه مشخص شد که  نجا. از صورت گیرد

یکی از رویکردها  ،براساس ترجیحات و رویکرد نظری  ود شودبه درمانگران و مشاوران پیشنهاد می ، سیب تفاوت معناداری ندارد 
های هیجانی های پژوهش حاضر که در کنار  سیبگیرند. با توجه به یافته  کاربه  مشکالت هیجانی نوجوانان  وفصلحل  را برای

نتایج فرایند درمان   به    ،توجه به این بعد  ت،سا ناشی از طالق والدین، رشد هیجانی نیب از متغیرهای مهد و تأثیرگذار در تعیین 
نتایج درمان کمک  غنی پژوهش.  کندمیترشدن  پیشنهاد میدر  این حوزه  رو تحقیق پیشبا موضوع    مطالعاتیشود  های  تی در 

رویکردها   این  تری در صوص اثربخشیهای سنی و د تران نوجوان و زنان صورت گیرد تا بتوان به دیدگاه جام روی سایر گروه
 دست یافت. دردناک ناشی از طالق والدین و رشد هیجانی پس از  ن هیجانات شکاه ۀدر زمین

 سپاسگزاری
مشارکت در پژوهش را   ۀکننده در پژوهش و اولیای  نان که زمین  ود را از نوجوانان شرکتو قدردانی  وسیله مراتب سپاس  بدین

اس  ۀادار  ۀ . مرکب مشاورداریداعالم میمیسر کردند   پرورش   موزش و   2و    1نواحی    ۀمشاور  مراکب ان هرمبگان،  تکل  موزش و 
و  ردبنپرورش شهر   بهبیستیعباس  از  انوادۀ  مراقبت  مرکب  و  تابش، صدرا  مهر،  تاراز،  مشاورۀ  ارجاع و    شناسایی  در  نیب  مراکب 

 .کنیدمیصمیمانه تقدیر  که از  نان نوجوانان در پژوهش مشارکت داشتند

 تعارض منافع 

 . نداردگونه تعارض منافعی در این مقاله وجود دارند هیچر اظهار میضپژوهشگران مطالعۀ حا
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