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Abstract 

 
Purpose: The purpose of this study was to determine the effectiveness of short-term family therapy 
based on emotional ataxia and emotional maturity in couples applying for divorce. Method: The present 
research was a semi-experimental study with a pre-test and post-test with a control group and a two-
month follow-up; And the statistical population of the current research was all the couples applying for 
divorce who referred to Sarai Omid Kashan Counseling Center in the second half of 2019, including 
100 couples, after screening with Sink and Bhargava's Emotional Maturity Questionnaire (1984) and 
Toronto Emotional Ataxia, 40 couples were sampled. Giri was selected and randomly replaced in the 
experimental group of Satir family therapy (10 couples) and the control group (10 couples). The 
experimental group underwent eight sessions of 90 minutes and the control group did not receive any 
intervention. Data were analyzed using repeated measures mixed analysis of variance. Findings: The 
results indicate the effect of Satyr family therapy intervention on emotional maturity (P=0.001 and 
F=180.40) and ataxia (P=0.001 and F=267.72) and the stability of this effect in the follow-up phase. 
Was. Conclusion: The results of the research suggest evidence that Satir family therapy intervention is 
a suitable method to reduce emotional dyslexia and also improve the stability of emotional maturity in 
spouses with marital problems. 
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اثر بخشی خانواده درمانی کوتاه مدت ستیر بر ناگویی هیجانی و 
 بلوغ عاطفی در زوجین متقاضی طالق

 
 

 نرگس وزیري اسفرجانی

 علوم ترجمان عالی آموزش موسسه DBA آموخته دانش

 

 چکیده 
مدت ستیر بر ناگویی هیجانی و بلوغ عاطفی در زوجین متقاضی  کوتاهخانواده درمانی هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی  هدف:
آزمون با گروه کنترل و پیگیري دو ماهه بود؛ و جامعه  آزمون و پس پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با پیش روش:بود. طالق 

کاشان  در شش ماهه دوم  سال  سراي امیدکلیه زوجین  متقاضی طالق مراجعه کننده به مرکز مشاوره آماري پژوهش حاضر 
 و ناگویی هیجانی تورنتو  )1984( عاطفی سینک و بهارگاوا بلوغبود که پس از غربالگري با پرسشنامه زوج  100شامل   1399

 )زوج 10(و گروه گواه  )زوج 10ستیر( خانواده درمانی  آزمایشی  در دسترس انتخاب و در گروهنمونه گیري  به شیوه زوج 40

گرفتند و گروه قرار ستیر اي تحت مداخله  دقیقه 90گروه آزمایش به مدت هشت جلسه  .به صورت تصادفی جایگزین شدند
 افتهیاي را دریافت نکردند. دادهها با استفاده از تحلیل واریانس مختلط اندازههاي مکرر تجزیه و تحلیل شد.  گواه هیچ مداخله

 001/0( و ناگویی هیجانی   )=F 40/180و   =P 001/0( بلوغ عاطفی بر خانواد درمانی  ستیرنتایج حاکی از تأثیر مداخله  ها:
P=،   72/267وF= ند که ک نتایج پژوهش شواهدي را پیشنهاد می گیري: نتیجهپایداري این تأثیر در مرحله پیگیري بود. ) و

 مشکالت در همسران دچار بلوغ عاطفی ثبات بهبود  و همچنین  کاهش ناگویی هیجانیبراي خانواده درمانی ستیر مداخله 
 .زناشویی روش مناسبی است

 
 ، ناگویی هیجانی ده درمانی ، زوجین متقاضی طالق بلوغ عاطفی ، خانوا کلید واژه ها:

 
 

 مقدمه
تد، اف)ارتباط را قوي ترین عاملی می داند که نوع رفتار فرد را بادیگران و با حوادثی که در جهان اطراف او اتفاق می1988ستیر(

ستیر تعارضات زوجین را نتیجه ارتباطات مختل بین آنها می داند. درواقع روشی که زوجین با یکدیگر ارتباط  . کندتعیین می
گردد. از نظر ستیر اگر زن و شوهر نسبت به یکدیگر برخوردهاي سرد و بی برقرار می کنند موجب بروز تعارضاتی در زوجین می

خواهند کرد این کسالت و بی عاطفه بودن روابط آنان را به بی تفاوتی  عاطفه داشته باشند سرانجام احساس خشتگی و کسالت
عاطفی نسبت به یکدیگر سوق می دهد که یکی از بدترین نوع احساسسات انسانی و یکی از دالیل واقعی طالق زوجین است(زمانی 

 ).1397نیا، خشی پور و کیمیایی،

هاي یافته دهد.می افزایش را افشاگري خود و آوردمی وجود به ینزوج در حمایت احساس ابراز مشترك عواطف، از سوي دیگر 
مبستگی مثبت دارد و همچنین مهارتهاي هیجانی ه زناشویی رضایت با  مطالعات حاکی از این است که خود افشاگري زوجین

تعارضات  باناگویی هیجان  و  )1،2018و توانایی ابراز هیجان با رضایت زناشویی همبستگی مثبت (ژاویانگ، مارتایر و استنفورد،
گري عاطفی اهمیت جنبه هاي خاص ابراز . لذا دارد )2017، 2، دیکسون،چانگ و دیوگوونسل (دارزناشویی رابطه مثبت و معنی

بدین ترتیب  ).3،2016(کونرادمندي مورد بحث قرار گرفته استبراي انسجام خانواده، انعطاف پذیري ، برقراري ارتباط و رضایت
و  هاي راضیگیري صمیمیت عاملی اساسی در تفاوت بین زوجشکلبه لحاظ نقش موثر در وجود ارتباط مؤثر و ابراز هیجانات 

به   جربه هیجان توسط انسان امري پیچیده است. اغلب، کلماتی که براي بیان هیجاناتت ).1399(عسگري،باشدناراضی می
هاي توان تصور نمود که این چقدر براي فردي که در تمایز بین وضعیترسد. مییناکافی به نظر م به کار برده می شوددیگران 

 اي منفی بر روابط اجتماعی تأثیرگذار خواهد بودگونههیجانی ابتدایی خود هم ناتوان است، مشکل است. طبیعتاً این مشکل به
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که براي توصیف از چهار  براي بیان احساساتناگویی هیجانی به معناي نبود واژه  . )1397و باق، حاجی علی اکبري(مؤید، 
مایز ت ي دردشوار ویژگی شامل: دشواري در تشخیص و توصیف احساسات، دشواري در تمییز بین احساسات و حواس فیزیکی،

شده پردازي و شیوه شناختی هدایتها، تحریکات بدنی و کاهش فرآیندهاي تصوري همراه با نبود خیالگذاري بین هیجان
 ).2012، 1دي وریس، فورنی، ولینگر و استیفل( شودبه بیرون، استفاده می تفکر معطوفیا سبک تفکر بدون خارجی 

هاي مختلف خانواده درمانی از جمله رویکرد خانواده درمانی ستیر جهت کاهش ناگویی هیجانی هاي مختلف از دیدگاهدر پژوهش 
ستیر باعث همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی و کنترل رفتار زوجین ناکارآمد مشاوره گروهی با رویکرد که  چرا استفاده شده است.

هاي خانوادگی، استفاده از درمانی ستیر بر کاهش تعارض اجراي الگوي خانوادههمچنین  شود.ها میفردي آندر روابط میان
پژوهش  ).1397 جمشیدیان،(کیانی، خاکدال، قمري و سبک هیجانی و افزایش سازگاري خانواده و ابراز محبت موثر است

 ) نیز تاثیر آموزش درمانی ستیر را ابرازگري هیجانی دختران و پسران آماده ازدواج نشان دادند.1399بوستانی (
هر نشانۀ ناسالمی در اعضاي خانواده، نشانگر مشکالتی است که مانع رشد عاطفی آنها شده ستیر  رویکرد با توجه به همچنین 

رسد آموزش رویکرد خانواده درمانی ستیر بر بلوغ عاطفی زوجین ؛ به نظر میها داردنزدیکی عاطفی زوج سعی در افزایشو  است
، عاطفی دیگران در روابط بین فرديهاي ارزیابی حالت بلوغ عاطفی توانایی افراد براي مدیریت عواطف خود و همچنین موثر باشد.
ر عین دمت بلوغ عاطفی توانایی تحمل تنش و الع ینتربرجسته. شودیاتخاذ تصمیمات و اقدامات مناسب تعریف م به منظور

 خوش احساسات منفیممکن است او را دست گذارد وحال بی تفاوتی به برخی از محرك هایی است که بر فرد اثر می
انی هیج -هاي احساسیازدواج موفق نه تنها مستلزم بلوغ جسمانی است بلکه بلوغ عاطفی با آمادگی. )2،2017کنند(رافیدالیمی

نیز از شرایط الزم در تحقق مطلوب آن است البته براي بلوغ عاطفی احراز شناخت هاي ویژه از روابط درست زوجین کافی نیست 
گر و هنر ذرها در زوجین ضروري است(بناهاي روانی خویشتن و همسر و امکان مدیریت صحیح هیجبلکه آگاهی از ویژگی

 ). 1398پروران،
 اده و خانوزوجین از فضاي عاطفی حاکم بر  دهنده الگوي ستیر به عنوان یک رویکرد تسهیلگر و آموزشی، آگاهیایی که از آنج

هاي تعامالت و مذاکرات اعضاي خانواده، عزت نفس، قواعد، تجارب درونی، تأثیر تجارب  الگوهاي ارتباطی و شیوهافزایش دهنده 
رسانی همخوان را به زوجین هاي پیامستیر شیوه همچنین ).1396گردد(ابراهیمی ، مینقشه خانوادگی اجرا  و  گذشته خانواده

به آنها کمک کند تا درباره خویش احساس خوبی داشته باشند و مجدداً از حواس خود و توانایی  کندتالش میو  دهدآموزش می
هاي اخیر در میزان طالق در دههافزایش  وجود ؛ از سوي دیگر باد، بهره بگیرندکننشناخت و پذیرش آنچه واقعاً احساس می

 رغم مطالعات در خصوص طالق، پژوهشی بهو علی هاي روابط زوجینآشفتگی ،وجود تعارضات )،1397جهان (نامداري و نوري،
ست ا ه مدت ستیر بر ناگویی هیجانی و بلوغ عاطفی در زوجین متقاضی طالق نپرداختهتااثر بخشی خانواده درمانی کو بررسی

تیر بر مدت س کوتاهاثر بخشی خانواده درمانی  تعیینحاضر  هدف پژوهشبنابراین  که نشانگر خال پژوهشی در این زمینه است.
آیا   این مسئله است که در پی پاسخگویی به حاضر و مطالعه باشدناگویی هیجانی و بلوغ عاطفی در زوجین متقاضی طالق می

 ر ناگویی هیجانی و بلوغ عاطفی در زوجین متقاضی طالق تاثیر دارد؟مدت ستیر ب کوتاهخانواده درمانی 
 

 روش
آزمون و گروه گواه و پیگیري دوماهه و جامعه آماري پژوهش حاضر  آزمون، پس روش این پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش

 100شامل   1399شهر کاشان  در شش ماهه دوم  سال  سراي امیدکلیه زوجین متقاضی طالق مراجعه کننده به مرکز مشاوره 
بلوغ که  زوج) 20نفر( 40، و ناگویی هیجانی تورنتو  )1984( بلوغ عاطفی سینک و بهارگاوابود که با استفاده از پرسشنامه زوج  

با توجه به  ؛ کرده بودندکسب  به باال) 50ناگویی هیجانی متوسط به باال( نمره   ) و به باال 89عاطفی بی ثبات ( نقطه برش 
و  )زوج 10ستیر(آزمایشی   هاي ورود و خروج از پژوهش به شیوه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در در گروهكالم

ه ت مربوط بالکهاي ورود به پژوهش عبارت بود از به قصد حل مشکالم. به صورت تصادفی جایگزین شدند )زوج 10(گروه گواه 
، هر دو زوج تمایل به مشارکت در میزان تحصیالت آنها دیپلم باشدحداقل  به مرکز مراجعه کرده باشند، روابط زناشویی خود

 .کهاي خروج عبارت از غیبت بیش از دو جلسه بودالتحقیق و ادامه جلسات درمانی را داشته باشند و م
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 ابزار پژوهش
 

ساخته شد. این پرسش  1984ماهیش بهارگاوا در سال  این پرسشنامه توسط یاوشومیرینگ و  : 1پرسش نامه بلوغ عاطفی-1
سئوال  10سئوال دوم معیار بازگشت عاطفی،  10سئوال اول آن معیار عدم ثبات عاطفی،  10سئوال است که  48نامه شامل 

امه سئوال آخر فقدان استقالل را می سنجد: پرسشن 8سئوال چهارم فروپاشی شخصیت و  10سوم معیار ناسازگاري اجتماعی، 
وري سئواالت ط ي بلوغ عاطفی یک مقیاس گزارش شخصی پنج گزینه اي است (خیلی زیاد، زیاد، نامشخص، احتماال و هرگز) و 

 ، پاسخ احتماال3، پاسخ نامشخص باشد 4، زیاد باشد نمره ي 5بیان شده است که اگر جواب مثبت، خیلی زیاد باشد نمره ي
و برعکس. نمره باالتر نشان دهنده عدم بلوغ عاطفی است تعلق می گیرد. بنابراین  1و به پاسخ هرگز، نمره ي 2باشد نمره ي 

معرف باثبات ترین وضعیت عاطفی می باشد.  50معرف باالترین وضعیت عاطفی و کمترین امتیاز  240بیشترین امتیاز یعنی 
 اي دانشجویان کالج توسط سینها و سینگروایی این پرسشنامه در برابر معیارهاي بیرونی یعنی پرسشنامه سازگاري حوزه بر

باز آزمون بر روي دانشجویان اندازه گیري شد که شامل  -به دست آمد. پایایی توسط آزمون 64/0) تعیین شده است که 1990(

ود ب 75/0ماه بود و همبستگی گشتاوردي بین این دو اجرا 6ساله بود. فاصله زمانی بین این دو آزمون  24-20دختران و پسران 
زیر مقیاس تعیین شد. عدم  8. همسانی دورنی این مقیاس با محاسبه ضریب همبستگی هاي بین کل نمرات و نمرات هریک از 

 42/0و فقدان استقالل  86/0 ، فرو پاشی شخصیت 58/0، ناسازگاري اجتماعی 63/0، بازگشت عاطفی75/0ثبات عاطفی،
 75/0پایایی  کل  پرسشنامه  به روش الفاي کرانباخ در پژوهش حاضر  ).1394 (اثنی عشري و شیخ االسالمی، بدست آمد
 بدست آمد.

 
سؤالی است و  20یک آزمون   )1994بگبی، پارکر وتیلور، (  مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو:2ناگویی هیجانی  پرسشنامه -2

گذاري شود. نمرهسه زیرمقیاس دشواري در شناسایی احساسات، دشواري در توصیف احساسات و تفکر عینی را شامل می
گذاري شود. روش نمرهاي است که از کامالً مخالف تا کامالً موافق سنجیده و بررسی میدرجه 5پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت 

و  18، 10، 5، 4گیرد. گویه هاي تعلق می 5و به پاسخ کامالً موافق نمره  1ست. به پاسخ کامالً مخالف، نمره به شیوه لیکرت ا

ها بیشتر باشد نشان دهنده مشکل بیشتر در زمینه گذاري معکوس دارند. هرچه افراد نمراتشان در این خرده مقیاسنمره 19
بیانگر مشکل کم فرد در زمینه بیان و تشخیص احساسات، نمره  40تا  20باشد. کسب نمره بین بیان و تشخیص احساسات می

، مشکل زیاد فرد در زمینه بیان و 60، مشکل متوسط فرد در زمینه بیان و تشخیص احساسات و نمره باالتر از 60تا  40بین 
ه تعدد بررسی و تائید شدهاي ممقیاس ناگویی هیجانی تورنتو در پژوهش یسنجهاي روانباشد. ویژگیتشخیص احساسات می

و سه زیر مقیاس دشواري در شناسایی  85/0است. در نسخه فارسی این مقیاس ضرایب آلفاي کرونباخ براي ناگویی هیجانی کل 
محاسبه شد که نشانه همسانی درونی خوب  72/0و براي تفکر عینی  75/0، دشواري در توصیف احساسات 82/0احساسات 

اي ههاي این آزمون و مقیاسن مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو برحسب همبستگی بین زیرمقیاسزمامقیاس است. روایی هم
شناختی بررسی شد و مورد تائید قرار گرفت. نتایج ضریب همبستگی شناختی و درماندگی روانهوش هیجانی، بهزیستی روان

تگی شناختی همبسو بهزیستی روان هوش هیجانی ها در مقیاس ناگویی هیجانی کل باپیرسون نشان داد که بین نمره آزمودنی
 بدست آمد. 82/0پایایی  کل  ابزار  به روش الفاي کرانباخ در پژوهش حاضر  ).1388معنادار وجود دارد (بشارت، 

استفاده از مبانی نظري خانواده درمانی  با  این برنامه به صورت یک فعالیت گروهی انجام شد که  . خانوده درمانی ستیر -3
  ه است.و به شرح زیر انجام شد )  تدوین شده1398و پژوهش هنرپروران( ستیر

ها خود را معرفی کرده و با همدیگر آشنا شدند، اهداف تشکیل ایجاد ارتباط و بیان برخی از قواعد جلسات: ابتدا زوج.جلسه اول
 .گروه به صورت کامل تشریح شد جلسات بیان گردیده ساختار و قوانین

ها، رابطه ها و وظایف متقابل آنان در زمینه ت هم: آموزش چگونگی ارتباط زوجالآموزش فرآیند ارتباط و توجه به حا.جلسه دوم
 .عشق، احترام، ابراز عواطف، مسائل اقتصادي، تفریحات، ارتباط با خانواده و دوستان

 )الگوي همخوان(باطی در زندگی زناشویی: بیان ویژگی هاي سالمترین الگوي ارتباطی آشنایی با نقش الگوهاي ارت.جلسه سوم
 )سازشگر، سرزنشگر، حسابگر و گیج کننده(الگوي ارتباطی ناکارآمد 4از نظر ستیر و 

																																																													
1 .emotional maturity	Questionnaire	
2 .emotional distress	Questionnaire	
	



ت الو مشکها، موانع ح الگوي ارتباطی، قواعد و تجارب درونی: ابتدا در خصوص الگوهاي ارتباطی و تغییر آنالص.اجلسه چهارم
 .احتمالی تکالیف،تصمیم گیري صحبت می شود

ت زوج ها بیان گردید. سپس ال: تجارب و عناصر کوه یخ با ذکر مثال از تعام)عواطف، نیازها و ...(آشنایی با کوه یخجلسه پنجم.
  .از زوج ها خواسته شد هیجانات مثبت خود را در مقابل یکدیگر ابراز کنند

ها نسبت به الگوي ارتباطی خود و بازسازي خانواده: جهت آگاهی زوج ها و بازسازي خانواده افزایش آگاهی زوج جلسه ششم.
 .مفاهیم حائل ها، لمس مجسمه سازي، نقاشی خانواده و فن صندلی خالی اجرا و آموزش داده شد

 جراي فنون بازسازي، ترسیم نقشه خانوادگی و ایفايآشنایی با خانواده پایه و اثر تجارب گذشته بر رفتار فعلی: با ا جلسه هفتم:
 ت خانواده اصلی و اثرات آن بر رفتار کنونی فردبررسی شد و آگاهی زوج ها از خانواده پایه افزایش یافتالنقش تعام

زوج ها  ، تشویق)من(: توضیح مبانی نظري عبارت)من(آموزش مفاهیم الگوسازي ارتباط مؤثر با استفاده از عبارات.جلسه هشتم

در جلسه  .ت دست به انتخاب بزنند و مسئولیت آن را بپذیرندال، کمک زوج ها که در تعام)من(ت و اظهاراتالبه استفاده از جم
پایانی به ارزشیابی از نتایج جلسات، تکمیل پرسشنامه توسط اعضا، درخواست از اعضا براي گزارش نویسی به مدت دو ماه براي 

 .شدتثبیت تغییرات پرداخته 

دوره  ،1399دوم سال ماهه  6کننده در  هاي مراجعهزوجسراي امید پس از کسب مجوز از مدیریت مراکز مشاوره  اجرا.شیوه 
ها، طول  برگزار شد. پیش از اجراي مداخله درباره طرح پژوهش، محل برگزاري آن، اهداف پژوهش، تعداد جلسه مرکزدرمان در 

عات به زوجها توضیح القی نظیر رازداري و محرمانه ماندن اطالها، رعایت اصول اخ جلسهمدت هر جلسه و مسائل مطروحه در 
گروه گرفته شد. دو  نامه کتبی از هر  ها و ابراز تمایل آنها براي شرکت در پژوهش رضایت داده شد و پس از جلب رضایت زوج

آزمایش   آزمایش برگزار شد. گروه  براي گروهاي  دقیقه 90هاي درمان به صورت گروهی و هفتگی به مدت هشت جلسه  جلسه
آزمون و در مرحله پیگیري دو ماهه به پرسشنامه پژوهش پاسخ دادند. براي  آزمون، پس به همراه گروه گواه در مرحله پیش

قرار  یرخانواده درمانی ست اي تحت مداخله  دقیقه 90جلسه   3قی پس از پایان پژوهش، گروه گواه نیز در الرعایت موازین اخ
ري گی افزار اس.پی.اس.اس و به روش تحلیل واریانس آمیخته با اندازه ها با استفاده از نسخه بیست و چهارم نرمگرفتند. داده

 .مکرر تحلیل شد

 یافته ها

 سال، میانگین و انحراف استاندارد سنی شرکت) 55/3 (15/25کنندگان گروه آزمایش  میانگین و انحراف استاندارد سنی شرکت

 .سال بود4و گروه کنترل  سال  3سال است. میانگین طول مدت ازدواج گروه آزمایشی ) 36/3(80/22کنترل  کنندگان گروه 
درصد) و کمترین فراوانی تحصیالت  5/57نفر ( 23زوج)  بیشترین فراوانی تحصیالت مربوط به کارشناسی  20نفر ( 40از بین 

  درصد) بوده است. 5نفر(2مربوط به دیپلم 

 .آمارههاي توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش ارائه شده است 1در جدول 

به تفکیک به دو گروه آزمایش و ناگویی هیجانی   میانگین و انحراف استاندارد مولفه هاي بلوغ عاطفی  ).1جدول(

 (n  =40) و کنترل در سه مرحله
 گواه                  آزمایش         گروهها

    

 انحراف استاندارد میانگین    انحراف استاندارد میانگین

                

 45/6 75/24 64/7 25/21 پیش آزمون عدم ثبات عاطفی

 75/6 30/24 34/3 60/13 پس آزمون

 83/6 15/24 54/3 45/13 پیگیري



 08/7 35/23 10/5 30/21 پیش آزمون بازگشت عاطفی

 16/6 75/24 46/1 55/11 پس آزمون

 20/6 70/24 46/1 35/11 پیگیري

 16/7 85/22 47/5 65/20 پیش آزمون ناسازگاري اجتماعی

 69/7 05/21 58/2 50/11 پس آزمون

 18/5 04/21 68/2 20/11 پیگیري

 90/6 50/18 48/5 70/17 پیش آزمون فروپاشی شخصیت

 69/7 25/20 55/4 70/12 پس آزمون

 52/7 15/20 64/2 50/12 پیگیري

 91/8 45/19 78/6 50/22 پیش آزمون فقدان  استقالل

 71/7 25/18 59/4 20/14 پس آزمون

 54/7 40/18 64/4 15/14 پیگیري

 70/15 40/108 83/12 40/103 پیش آزمون بلوغ عاطفی

 68/14 10/108 73/8 15/63 پس ازمون

 63/10 65/107 20/9 20/62 پیگیري

دشواري در تشخیص 
 احساسات

 41/5 50/22 48/4 85/19 پیش آزمون

 69/4 70/21 90/1 60/8 پس آزمون

 60/4 75/21 72/1 60/8 پیگیري

دشواري در توصیف 
 احساسات

 49/2 65/20 43/2 05/21 پیش آزمون

 49/2 65/20 10/3 20/11 پس آزمون

 54/2 60/20 89/2 95/10 پیگیري

 98/2 25/15 87/2 60/14 پیش آزمون تفکر عینی

 98/2 25/15 77/1 25/8 پس آزمون

 97/2 30/15 76/1 20/8 پیگیري

 72/7 65/64 73/6 50/62 پیش آزمون ناگویی هیجانی



 26/7 35/64 11/6 05/29 پس آزمون

 18/7 40/64 76/5 70/24 پیگیري

در  ناگویی هیجانی و کاهش نمره  بلوغ عاطفی(کاهش عدم بلوغ عاطفی)ثبات حاکی از بهبود نمره  1عات جدولالاط

 .نسبت به گروه گواه است خانواده درمانی ستیرآزمون در گروه آزمایش  مرحله پس
 

شان باکس ن فرضهاي آزمـونهـاي پارامتریـک سـنجیده شد. نتایج آزمون ام قبل از ارائه نتایج تحلیل آزمون کوواریانس، پیش
تایج آزمون لوین جهت بررسی ). ن P < 05/0(فرض تساوي کوواریانسها در متغیرهاي وابسته پژوهش بود قراري پیشدهنده بر

است، بنابراین  05/0دست آمده بزرگتر از  تساوي واریانس گروهها در متغیرهاي وابسته پژوهش نشان داد که سطح معناداري به
 می آزمون یکسان در مرحله پیش ناگویی هیجانی و بلوغ عاطفیهاي  مؤلفه گروههاي آزمایش و کنترل از نظر پراکندگی نمرات

ده شنفرض کرویت دادهها در متغیرهاي وابسته پژوهش رعایت  همچنین، نتایج آزمون موچلی بیانگر آن بود که پیش .باشند
 داري متفاوتصورت معنی بهین یافته نشان میدهد که واریانس تفاوتها در بین سطوح متغیر وابسته ا ) . > 001/0P (است

این ح اپسیلن گرینهاوس گیسر استفاده شود؛ بنابرالفرض کرویت رعایت نمیشود. در این شرایط باید از اص است؛ بنابراین پیش
  .در ادامه براي تفسیر نتایج آزمون اثرهاي درون آزمودنیها از این آماره استفاده شد

گیري ندازهاز تحلیل واریانس با ابلوغ عاطفی و ناگویی هیجانی  هاي بر مؤلفه بر ستیرخانواده درمانی مبتی براي بررسی اثربخشی 
تحلیل واریانس با  گیري متغیر در این تحقیق یک عامل درون آزمودنی وجود داشت که زمان اندازه .مکرر استفاده شده است

آزمون و پیگیري بود و  آزمون، پس له پیشدر سه مرح گیري مکرر جهت بررسی تفاوت گروهها در متغیرهاي پژوهش اندازه
 .یک عامل بین آزمودنی وجود داشت که آن عضویت گروهی بود

 مرحلهسهگروه دردو گیریهاي مکرر در اندازهبا مختلطواریانستحلیل.نتایج 2جدول

مجموع  منبع تغییرات متغیر
 مجذورات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

F سطح  نسبت
 معناداري

 اندازه تاثیر

 

 27/0 001/0 52/14 61/336 19/1 86/402 مراحل مداخله عدم ثبات عاطفی

 27/0 001/0 42/14 44/334 19/1 26/400 گروه ×مراحل 

 42/0 001/0 69/27 03/2236 1 03/2236 بین گروهی

 33/0 001/0 08/19 14/479 004/1 15/479 مراحل مداخله بازگشت عاطفی

 46/0 001/0 46/33 59/836 004/1 11/840 گروه ×مراحل 

 57/0 001/0 03/51 53/2726 1 53/1726 بین گروهی

ناسازگاري 
 اجتماعی

 31/0 001/0 42/17 37/482 44/1 51/694 مراحل مداخله

 25/0 001/0 74/12 91/352 44/1 11/508 گروه ×مراحل 

 61/0 001/0 21/61 53/1856 1 53/1856 بین گروهی

 03/0 25/0 34/1 16/46 21/1 85/55 مراحل مداخله فروپاشی شخصیت

 19/0 003/0 10/9 34/311 21/1 65/376 گروه ×مراحل 



 31/0 001/0 54/17 87/991 1 87/991 بین گروهی

 17/0 001/0 98/13 38/593 003/1 40/595 مراحل مداخله فقدان  استقالل

 17/0 007/0 12/8 63/344 003/1 80/345 گروه ×مراحل 

 023/0 34/0 92/0 87/91 1 87/91 بین گروهی

53/1110 01/1 21/11253 مراحل مداخله بلوغ عاطفی
5 

53/18
7 

001/0 83/0 

21/1070 01/1 51/10843 گروه ×مراحل 
1 

41/18
0 

001/0 82/0 

40/3049 1 40/30496 بین گروهی
6 

02/96 001/0 64/0 

در دشواري
 احساساتتشخیص

 70/0 001/0 47/91 48/947 017/1 017/964 مراحل مداخله

 61/0 001/0 41/69 97/718 017/1 51/731 گروه ×مراحل 

 65/0 001/0 16/71 03/2784 1 03/2784 بین گروهی

در توصیف دشواري
 احساسات

78/15 49/637 04/1 11/667 مراحل مداخله
7 

001/0 80/0 

15/15 89/630 04/1 21/660 گروه ×مراحل 
6 

001/0 80/0 

 64/0 001/0 69/67 63/1165 1 63/1165 بین گروهی

 64/0 001/0 68/68 15/266 01/1 81/268 مراحل مداخله تفکر عینی

 64/0 001/0 77/69 40/270 01/1 11/273 گروه ×مراحل 

 53/0 001/0 41/43 20/725 1 20/725 بین گروهی

61/27 99/7513 2 86/7661 مراحل مداخله ناگویی هیجانی
6 

001/0 87/0 

72/26 50/7272 2 61/7415 گروه ×مراحل 
7 

001/0 87/0 

40/1783 1 40/17836 بین گروهی
6 

74/15
8 

001/0 80/0 

 



 27/0عدم ثبات  عاطفی ( هاي بندي براي مؤلفهاثر تعامل مراحل و گروه F نشان میدهد، میزان 3همانطور که نتایج جدول 
η=    42/14وF=46/0(  )، بازگشت عاطفی η=    46/33وF=)31/0)، ناسازگاري اجتماعی η=    74/12وF= فروپاشی ،(

،  )=F 40/180و   =η 82/0( )،  بلوغ عاطفی=12/8Fو   =η 17/0فقدان استقالل( )، =10/9Fو  =η 19/0شخصیت (

تفکر    )،=15/156Fو    =η 80/0(  حساسات)، دشواري در توصیف ا=41/69Fو  =η 61/0دشواري در تشخیص  احساسات (
در سه مرحله پیش آزمون و پس آزمون و  )=72/267Fو  =η 87/0( ) و ناگویی هیجانی=77/69Fو   =η 64/0عینی (

گیري  و ). از آنجایی که اثر تعامل بین عامل درون گروهی زمان اندازه > 001/0P پیگیري با یکدیگر تفاوت معنی داري دارند(
بین گروهی گروه معنادار بود اثر ساده بین گروهی  با توجه به سطوح عامل درون گروهی با استفاده از تصحیح برونفرنی   عامل

 ، ارائه شده است. 3مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول 

آزمون و  آزمون، پس .نتایج آزمون تعقیبی بونفرنی در دو گروه آزمایش و کنترل در سه مرحله پیش 3جدول 
 پیگیري

 تفاوت میانگین مراحل دوره گروه متغیر
پس 
 آزمون

 پیگیري

 *80/7 *60/7 پیش ازمون آزمایش عدم
 15/0 - پس آزمون

 60/1 45/0 پیش ازمون کنترل
 15/1 - پس آزمون

 **95/10 **75/10 پیش آزمون آزمایش بازگشت عاطفی
 25/0 - پس آزمون

 -35/1 -40/1 پیش ازمون کنترل 
 05/0 - پس ازمون

 **45/9 **15/9 پیش ازمون آزمایش ناسازگاري اجتماعی
 30/0 - پس ازمون

 80/0 80/1 پیش ازمون کنترل
 -50/1 - پس ازمون

 *20/5 *5 پیش ازمون آزمایش فروپاشی شخصیت
 20/0 - پس ازمون

 -90/1 -75/1 پیش ازمون کنترل
 10/0 - پس ازمون

 *35/8 *30/8 پیش ازمون آزمایش فقدان  استقالل
 5/0 - پس ازمون

 15/1 20/1 پیش ازمون کنترل
 -5/0 - پس ازمون آزمایش بلوغ عاطفی

 **15/41 **25/40 پیش ازمون
 9/1 - پس ازمون

 65/0 30/0 پیش ازمون کنترل
 25/0 - پس ازمون

 **20/11 **25/11 ازمون پیش آزمایش تشخیص احساساتدردشواري
 5/0 - پس ازمون



 8/0 8/0 پیش ازمون کنترل
 5/0 - پس ازمون

 **1/10 **8/9 پیش ازمون آزمایش دشواري در توصیف احساسات
 3/0 - پس ازمون

 7/0 5/0 پیش ازمون کنترل
 5/0 - پس ازمون

 *40/6 *35/6 پیش ازمون آزمایش تفکر عینی
 05/0 - پس ازمون

 10/0 05/0 پیش آزمون کنترل
 05/0 - پس آزمون

 **8/34 **5/33 پیش آزمون آزمایش ناگویی هیجانی
 3/0 - پس آزمون

 25/0 3/0 پیش آزمون کنترل
 -05/0 - پس ازمون

 

 هاي بلوغ عاطفیمولفهدهد که تفاوت در مقایسه سه مرحله در گروه آزمایش و گروه گواه نشان می،3با توجه به نتایج جدول 

) 05/0P < ) 05/0 ) و ناگویی هیجانیP <  در مراحل پس ازمون و پیگیري در قیاس با پیش آزمون  معنادار و این تاثیر تا (

 ). P < 05/0مرحله پیگیري پایدار مانده است. درحالی که در گروه گواه ، این تفاوت ها معنادار نیست(
 بحث و نتیجه گیري

خانواده درمانی کوتاه مدت ستیر بر ناگویی هیجانی و بلوغ عاطفی در زوجین متقاضی این پژوهش تعیین اثربخشی  هدف از انجام
همسران مؤثر اســت و بین زوجهاي  ناگویی هیجانی بر  خانواده درمانی ستیربود. نتایج این پژوهش نشـــان داد، طالق 

 ه لوت معناداري وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که تأثیر مداختفا ناگویی هیجانیگروههاي آزمایش و گواه از لحاظ 
این  .زم برخوردار بوده اســـتالدرمانی با گذشت دو ماه از پایان جلسات درمانی و در مرحله پیگیري نیز از پـایـداري و ثبـات 

) همخوانی داشت. از آنجایی که این خانواده درمانی 1399) و بوستانی (1397یافته پژوهش با نتایج  مطالعات کیانی و همکاران(
نماید تا در پیام رسانی هاي خود همخوان کند و آنها را ترغیب میکوتاه مدت ستیر گفتگوي مستقیم بین افراد را تسهیل می

). در نتیجه 1397رط احساسات خود را با وضعیت بدنی خود همتا سازند(گلدنبرگ و گلدنبرگ، عمل نمایند و بدون قید و ش
افراد داراي ناگویی هیجانی، احساسات همراه با برانگیختگی هیجانی را می تواند در ابراز  هیجانات افراد موثر واقع گردد. چرا که 

 و سخت سرد، دارند باالیی هیجانی ناگویی که افرادي ،هایناتوان ینا جهیاند. درنتها ناتوانآن  کنند ولی در دركتجربه می
-فراي ،پیولی وشوند (هساهمیت خارجی مشغول میرسند و با اتفاقات کمه مسائلی که بار هیجانی دارند به نظر میب تفاوتبی

کنند لیکن در طول جلسات، زوجین  درگیر در این فرایند به نیازها و احسساساتشان حساسیت بیشتري پیدا می ).2015، 1کوس
بیشتر مشکالت میان اعضاي خانواده و جو عاطفی خانواده ناشی از توان گفت می. شوندهایشان بیشتر هماهنگ میو با هیجان

ها از ات است. مفروضه زیر بنایی رویکرد ستیر این است که افراد در خانوادهها، ارتباطات و ابراز احساسنقص و کمبود در مهارت
هیجاناتشان آگاه نیستند یا اگر هم هستند، این هیجانات را سرکوب کرده و آنها را ابراز نمی کنند. این گونه است که فضاي 

ز می کنند و این گونه رفتارها،  ناکارآمدي آید . در چنین فضایی، اعضاي خانواده از یکدیگر پرهیمردگی عاطفی به وجود می
خانواده را نمایان و پایدار می کند. ستیر راه حل چنین وضعیتی را تاکید بر ابراز احساسات و ترمیم بافت هاي معیوب خانواده 

 ).1397(کیانی و همکاران،داندمی

همسران مؤثر اســت و بین زوجهاي گروههاي  بلوغ عاطفی بر  خانواده درمانی ستیراین پژوهش نشـــان داد، دیگر  نتایج
درمانی با  له تفاوت معناداري وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که تأثیر مداخ بلوغ عاطفیآزمایش و گواه از لحاظ 

 .زم برخوردار بوده اســـتالگذشت دو ماه از پایان جلسات درمانی و در مرحله پیگیري نیز از پـایـداري و ثبـات 
ها، حل و فصل مشکالت هاي فرد در برخورد با مشکالت، ناراحتیاي از تواناییسینگ و بهارگاوا ثبات عاطفی مجموعهاز نظر 

توان گفت افرادي که از سطوح باالي بلوغ عاطفی برخوردارند در زندگی خود به میو  باشدداشتن خلق یکسان می زودرنجی و
																																																													

1 .Hesse,   Pauley  & Frye-Cox 



ها مقابله توانند با چالشاند که میاند اما این باور را پرورش دادهتجربه کردههایی را ي سایرین، شکستاندازه
رفتار خود کنترل دارند. به خود متکی هستند و مسوول زندگی  این افراد قبل از عمل فکر می کنند و بر ).1399(سلطانی،کنند

 1،(کاپري و رانی همکاري مفید و موثر با آن ها دارندنها را درك کرده و آباشد. با دیگران در ارتباط بوده، و اعمال خود می
توانایی مواجهه با واقعیت و روبه رو شدن با حقیقت به جاي فرار و اجتناب از - 1مرلر سه عامل که شامل همچنین  ).2014

تمایل به - 3ران توانایی برقراري ارتباط خوب با دیگران به جاي داشتن دید انتقادي و ابراز خشم نسبت به دیگ - 2مشکالت 
هایی براي پیشرفت وجود دارد، بعضی چیزها هم ارزش نگرانی صادقانه بودن و پذیرفتن این که در زندگی عالوه بر این که فرصت

چنان چه معیارهاي عنوان شده از سوي مرلر را به عنوان  ).1386کند(مهرانی،میرا به عنوان معیار بلوغ عاطفی مطرح  ،ندارد
هاي کسب، ت همالآموزش فرآیند ارتباط و توجه به حاستیر( احتماال برگزاري جلسات آموزشی معیارهاي بلوغ عاطفی بپذیریم،

براي کاهش رفتارهاي مربوط  زمینه را برقراري ارتباط خوب با دیگران)، ،ت و اظهاراتالها به استفاده از جمتشویق زوج ارتباطی،
از نند بتواارتباط موثر و صحیح با که شود باعث می زوجینبه  رویکرد ستیرآموزش لذا  به بازگشت عاطفی فراهم کرده است.

 برخوردار گردند.پایدار  خلقی باثبات و
  است. زوجین متقاضی طالق بودهخود گزارشی پرسشنامه هاي  پژوهش حاضر با محدودیت هایی مواجه بود از جمله  استفاده از

باشد. تعداد اندك نمونه همچنین این پژوهش صرفا به زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره  سراي امید شهرکاشان محدود می
 زامشاوران خانواده و ازدواج براساس یافته هاي پژوهش حاضر پیشنهاد میگردد  نیز می تواند از قابلیت تعمیم یافته ها بکاهد.

زوجین و درمان ناگویی هیجانی  کاهش  جهت در مراکز آموزشی و مشاوره به عنوان مداخالتی خانواده درمانی ستیر رویکرد
و ابراز هیجانات  پیش از ازدواج به منظور ارتقاي میزان گفتگوي مؤثر  هاي آموزش خانواده وسالدر کو  آنها هیجانیمشکالت 
ر شود از شیوه آموزش ستیر  دپیشنهاد می. همچنین دناشویی آرام و پایدار آن ها منجر گردزندگی زنبه ایجاد تا  کننداستفاده 

تا مشاوران با  استفاده گردد  و حفظ بنیان خانواده زوجینبلوغ عاطفی جهت افزایش هاي خانواده و دادگاه مراکز  مشاوره طالق
 .به اهداف درمانی خود برسانند رویکرد مراجعه کنندگان را در زمان کوتاه تري استفاده از این

  قیالاخموازین
در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداري رعایت شد. با توجه به شرایط و 

س پ کنندگان در مورد خروج از پژوهش مختار بودند. ها ضمن تأکید به تکمیل تمامی سؤالها، شرکت زمان تکمیل پرسشنامه
  .از اتمام پژوهش گروه گواه نیز تحت مداخله قرار گرفتند

 سپاسگزاري
کننده در پژوهش و همه افرادي که در  و همه زوجهاي شرکت کاشان شهر سراي امید  از مدیران مراکز خدمات مشاوره  

 .شوداجراي این پژوهش همکاري داشتند؛ تشکر و قدردانی می
 

 نویسندگان مشارکت
نویس،  شناسی، گردآوري دادهها، تحلیل آماري دادهها، پیش سازي، روش نویسندگان این پژوهش در طراحی، مفهومهمه 

 .ویراستاري و نهایی سازي نقش یکسانی داشتند
 منافع تعارض

 .بنا بر اظهار نویسندگان، این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد
 

 منابع:
کارآیی مشاوره زناشویی براساس الگوي اعتباریابی انسان در کاهش تعارضات و افزایش رضایت  ).1396.(لقمان ،ابراهیمی

 264-247: )4(8، پژوهشی زن و جامعه -فصلنامه علمی  .زناشویی زوجین جانباز

اجتماعی ). نقش واسطه اي بلوغ عاطفی در رابطه با عزت نفس و اضطراب 1394(اضیه.و شیخ االسالمی، ردا اثنی عشري، ن
 51-35:  )22(6، هاي روانشناختی روش ها و مدلنوجوانان دختر،

پیشرفت هاي  گرایش به خیانت و افراد عاديمقایسه بلوغ عاطفی در افراد داراي ).1398( .نازنین ،هنرپرورانو  سمیرا  ،بذرگر 
 17-25:  )40(4، نوین در علوم رفتاري 

 .145 -129: 1، مطالعات تربیتی و روانشناسی .). ناگویی هیجانی و مشکالت بین شخصی1388( بشارت، محمدعلی.
مبتنی بر الگوي ارتباطی ستیر و روایت درمانی  ازدواجآمادگی براي  همسنجی آموزش  ).1399(. بوستانی کاشانی، امیرعباس

 رشته دکتري رساله . بر مهارتهاي ارتباطی، ابرازگري هیجانی و همدلی در دختران و پسران آمادهی ازدواج شهر کاشان
 خمین واحد اسالمی آزاد دانشگاه مشاوره

																																																													
1 .Kapri & Rani 



). بررسی اثربخشی رویکرد تجربه نگر ستیر بر 1397سید علی. ( ،کیمیایی و باب اهللا، بخشی پور جویباري ؛فاطمه ،زمانی نیا

 44-33):35(9،فصلنامه روان شناسی تحلیلی شناختی. بهبود الگوي ارتباطی و خود تمایزیافتگی زنان
کارشناسی  .پایان نامه براي اخذ دریافت ارتباطی.اثر بخشی تحلیل رفتار متقابل بر بلوغ عاطفی و باورهاي )1399انی، علی. (طسل

 ارشد در رشته روانشناسی عمومی، دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان 
اثربخشی خانواده درمانی  ).1397(.یاسمن ،جمشیدیان  و حسین ،کیوي  قمري  ؛سعید ،خاکدال  ؛احمدرضا ،کیانی چلمردي 

پژوهش هاي روان شناسی بالینی و  .کوتاه مدت ستیر بر حس انسجام و تنظیم شناختی هیجان زوجین ناسازگار
 20-5):1(8،مشاوره

. )چاپ بیست و یکم  (دکتر سیامک نقشبندي و حسین شاهی حمیدرضا مترجم ).1397(.هربرت ،گلدنبرگ و ایرانه ،گلدنبرگ
 روان تهران:

دختر سال سوم بررسی میزان اثربخشی رویکرد چندوجهی آرنولد الزاروس بر بلوغ عاطفی دانش آموزان ). 1386.(هنازب ،مهرانی 
 دانشگاه عالمه طباطبایی ،پایان نامه کارشناسی ارشد .شهریار-آموزش و پرورش مالرد 2 متوسطه منطقه

نقش ناگویی هیجان در سازگاري زناشویی زنان  .)1397. (محمد ،باق و سیما  ،حاجی علی اکبري مهریزي ؛ فائزه   ،مؤید
 140-125): 42(11. لعات خانوادهزن و مطا .متقاضی طالق

).نقش حمایت اجتماعی ادراك شده و تاب آوري در سازگاري پس از طالق ،بررسی مسائل 1397نامداري، اکرم و نوري ، نسیم .(
 50-25: 1، شماره9اجتماعی ایران، دوره

. روش ها و مقایسه اثربخشی ایماگوتراپی و زوج درمانی ستیر بر پایداري زندگی زوجین متعارض ).1398پروران، نازنین.(هنر 
 206-191): 37(10مدلهاي رواننشاختی ، 
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 الف. پرسشنامه بلوغ عاطفی
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      روانی هستید؟آیا دچار ناراحتی  1
      آیا از پیشامدهاي آینده می ترسید؟ 2
      آیا هیچگاه قبل از رسیدن به هدف از کار دست می کشید؟ 3
      آیا براي تکمیل کار شخصی تان از دیگران کمک می گیرید؟ 4
      آیا بین امیال و اهدافتان تفاوتی وجود دارد؟ 5
      حوصله هستید؟آیا احساس می کنید کم  6
      آیا فکر می کنید لجوج هستید؟ 7
      آیا نسبت به دیگران حسادت می کنید؟ 8
      آیا در اثر خشم کنترل خود را از دست می دهید؟ 9
      آیا در تخیالت و رویاي روز غرق می شوید؟ 10
      آیا اگر به هدفتان نرسید احساس حقارت می کنید؟ 11
      آیا از لحاظ جسمی و ذهنی احساس ناراحتی می کنید؟ 12
      آیا دوست دارید دیگران را اذیت کنید؟ 13
      آیا در لغزش هاي خود دیگران را سرزنش می کنید؟ 14
      وقتی با دیگران موافق نیستید با آنها دعوا می کنید؟ 15
      آیا احساس خستگی بیش از حد می کنید؟ 16
      آیا از دیگران خود را پرخاشجوتر می دانید؟ 17
      آیا در عالم خیال غرق می شوید؟ 18
      آیا احساس می کنید خودمحور هستید؟ 19
      آیا از خودتان احساس نارضایی می کنید؟ 20
      آیا در ارتباط با دوستان و آشنایان احساس فشار می کنید؟ 21
      متنفرید؟ آیا از دیگران 22
      آیا خودتان را تحسین می کنید؟ 23
      آیا از شرکت در اجتماعات امتناع می کنید؟ 24
      آیا وقت زیادي صرف خودتان می کنید؟ 25
      آیا دروغ  می گوئید؟ 26
      آیا الف می زنید؟ 27
      آیا تنهایی را خیلی دوست دارید؟ 28
      مغرور هستید؟ آیا اساساً 29
      آیا از کار، گریزان هستید؟ 30
      آیا با وجود اطالع از کار مورد نظر، وانمود می کنید که آن را نمی دانید؟ 31
      آیا با وجود ندانستن کاري خاص، وانمود به دانستن آن می نمائید؟ 32
را به جانب آیا با وجود مقصر بودن به جاي پذیرش آن می کوشید حق  33

 خود بدانید؟
     

      آیا از نوعی ترس رنج می برید؟ 34
      آیا گاهی تعادل روانی خود را از دست می دهید؟ 35
      آیا هیچوقت دست به سرقت چیزي می زنید؟ 36
      آیا بدون توجه به قواعد و قوانین اخالقی دست به عمل می زنید؟ 37



      بدبین هستید؟آیا نسبت به زندگی  38
      آیا اراده شما ضعیف است؟ 39
      آیا تحمل نظرات دیگران را  ندارید؟ 40
      آیا دیگران شما را قابل اعتماد می دانند؟ 41
      آیا دیگران با نظرات شما مخالفت می کنند؟ 42
      آیا دوست دارید دنباله رو دیگران باشید؟ 43
      گروهتان مخالفت می کنید؟ آیا با نظرات 44
      آیا دیگران شما را فردي غیر مسئول می دانند؟ 45
      آیا به کار دیگران ابراز عالقه نمی کنید؟ 46
      آیا دیگران در کمک گرفتن از شما تردید می کنند؟ 47
      آیا به کار خود بیش از کار دیگران اهمیت می دهید؟ 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 ب.پرسشنامه ناگویی هیجانی
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 سواالت

 1 شوم.غالباً در مورد این که چه احساسی دارم، گیج می     
 2 اي مناسب براي احساساتم پیدا کنم.براي من سخت است که واژه     
 3 شوند.دارم که حتی دکترها هم متوجه نمی ايهاي بدنیحس     
 4 راحتی احساساتم را توصیف کنم.توانم به می     
 5 ها را تحلیل کنم.دهم به جاي توصیف ساده مشکالت، آنترجیح می     
 6 ام یا عصبانیم.دانم غمگینم یا ترسیدهشوم، نمیوقتی ناراحت می     
 7 شوم.زده میهاي موجود در بدنم حیرتمن غالباً از حس     
 8 طور شد.وقایع باشم تا این که پی ببرم، چرا ایندهم صرفاً شاهد ترجیح می     
 9 ها را کامالً شناسایی کنم.توانم آناحساساتی دارم که نمی     
 10 آگاه بودن از احساسات الزم است.     
 11 براي من سخت است که شرح دهم چه احساسی نسبت به دیگران دارم.     
 12 احساساتم را بیشتر توضیح دهم.خواهند که دیگران از من می     
 13 گذرد.دانم چه چیزي درونم مینمی     
 14 دانم چرا عصبانی هستم.غالباً نمی     
ها صحبت کنم تا احساسات هاي روزمره آندهم با دیگران در مورد فعالیتترجیح می     

 ها.آن
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 16 هاي مهیج.تا فیلمهاي فکري (فهمیدنی) ببینم دهم فیلمترجیح می     
ام را، حتی براي دوستان صمیمی، براي من سخت است که احساسات عمیق شخصی     

 آشکار کنم.
17 

 18 توانم حتی در مواقع سکوت، نسبت به کسی احساس نزدیکی کنم.می     
 19 دانم.بررسی احساساتم را براي حل مشکالت شخصی مفید می      
بخش هاي تفریحی و لذتتوجه به معناي پنهان یک فیلم یا نمایش، انسان را از جنبه      

 ان باز دارد.
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