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 چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان برکاهش تحریف هاا  ناخایتی باین یارد  زوج هاا و کااهش       

پاژوهش اارار باه ظحااف هادف      . ناد مراجعه کخخده به یرهخگسراها  یانواده نارر افااران انجاا       تعارض ها  زنانویی زوج ها

جامعاه آماار    . پس آزمون با گروه کختار  اجارا ناد    -پژوهشی از نوع کاربرد  و از نظر روش نیمه آزمایشی که با طرح پیش آزمون

کاه دارا  تعاارض هاا  زناناویی بودناد را       2931هخگسرا  یانواده نرر افاران در سا  نامل کلیه زوج ها   مراجعه کخخده به یر

کختار  رارار   گروه نمونه گیر  در دسترس و جایگزیخی تصادیی در دو گروه آزمایش و  از طریقزوج   21و از بین آنرا . نامل می ند

(و پرسشخامه تعارض ها  زناناویی)ثخایی و  1112  ، یداده ها به کمک مقیاس تحریف ها  نخایتی بین یرد )اما  چ . ندداده ند

در ایان   . ها  متمر کاز بار هیجاان رارار گریات     جلسه تحت زوج درمانی  3آزمایش  گروه  سپس. (جمع آور  ند2931  ، همکاران

سپس با استااده از تحلیال کوواریاانس   . مدت گروه کختر  هیچ مدایله ا  را دریایت نکرد و پس از پایان جلسات پس آزمون اجرا ند

نتاای  پاژوهش نشاان داد کاه زوج درماانی       . مورد تجزیه و تحلیل رارار گریتخاد   SPSS-23یایته ها  بدست آمده از طریق نر  ایزار 

ن در این مطاظعاه میاانگی  . نده استمتمرکز بر هیجان موجب کاهش تحریف ها  نخایتی بین یرد  و تعارض ها  زنانویی زوج ها 

نشاان   را نساتت باه گاروه کختار  تاااوت معخاادار       نمرات متغیر تحریف نخایتی باین یارد  و تعاارض زناناویی گاروه ازماایش       

 .  (>12/1Pدادند)

تعارض ها  زنانویی، تحریف ها  نخایتی بین یرد ، زوج درمانی متمرکز بر هیجان واژگان کلیدی:  
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 مقدمه

 . از این موروع امایت می کخخاد   ، سه نکل متااوت از نواهد . ادبیات عمومی یرایخد ازدواج داردموروع تعارض جایگاه یافی در    

تئور  ها  ازدواج است که به ندت رو  این مسئله که چگونه زوج ها  با ایاتفف هایشاان در ماورد عقایاد و نقطاه        ، اوظین مدرک

ن مدرک این است که تحقیقات کمی وجود دارد که باه موراوع دیگار     دومی . متمرکز نده اند  ، نظرات دست و پخجه نر  می کخخد

(اظرار کردند که بسیار  از تکاظیای کاه در بیسات   1112)2راچ و الرنس  ، برادبور  . غیر از تعارض در تعامفت زوج ها  پردایته باند

اال    ، به طور فریح یا رمخی در جرت ال مسئله و تعارض بوده است و سو  ایخکه  ، سا  گذنته درون اوزه   ازدواج مطرح نده

عاارض در امار و یرایخاد ازدواج    تتعارض در زوج ها یک هدف مرم مدایله ا  می باند که یود این امر به عخوان یک مدرک است که 

  ، و هادف ممانعات از پیامادها  نامسااعد اسات     اتی در جمعیت هایی که تعارری آنکار و جد  وجاود دارد   . جایگاهی یافی دارد

 .  (1112  ، و همکاران 1مدیریت تعارض یک بخش مرم برا  تغییر یرض می نود)برادبور 

تعارض عتارت اسات از جادا  علخای باین اادارل دو طارف هام وابساته کاه اهاداف را           "با توجه به تعاریف متعدد می توان گات که

  ، 9له طرف مقابل را بارا  دساتیابی باه اهدایشاان بای ماورد بردانات مای کخخاد)ویلموت و هااکر          مخابع را کمیاب و مدای  ، ناهمساز

1111)  . 

رویادادها   اناد : یطرساز رابطه زوجی و به عتارتی عوامل تعارض را به نارح زیار یررسات نماوده     عوامل ( 1111) 4هاظاورد و مور    

تاریخچاه     -. موثر بر زوج ها  نیز می توانخد با تعارض رابطاه داناته باناد   زندگی  یعخی مراال انتقا  و رند و نرایط ااد و مزمن 

میزان و کیایت نخایت زوج ها  از یکدیگر در رتال از   -. زندگی هر کدا  از زوج ها  نیز عامل موثر  در تعارض ها  زنانویی هستخد

باورها  نادرسات در   . بین زوج ها گردد هخگا  ما عارض زودتء باورها و انتظارات غیر مخطقی در هخگا  ازدواج می توانخد مخشا -ازدواج

اهمیت یانواده و دوستان و نقش ها  جخسیتی رراایت را کااهش داده و تعاارض را ایازایش مای        ، زمیخه هایی چون اهمیت ارتتاط

 . دهخد

سپس توجه محققان ریته ریتاه   . مدآبرا  تتیین تعارض ها  زنانویی از جخته ریتار  تفنرایی به عمل   ، 2331تا اوایل دهه      

بار   6ریتار  –مطاظعات زیاد  بر اساس رویکرد نخایتی  . (1119  ، 2باورها و اسخادها جلب ند)ییخچا   ، به عوامل  ذهخی نظیر ایکار

باورهاا  ناا     ، (1119  ، اظایس   ، 2336  ، 3؛ اظایس 1111  ، 1قی )آدیاس و برناارد  نقش موظاه ها  نخایتی نظیر باورها  غیر مخط

  ، 21کیسار و هیمال    ، 2339  ، 22انکاین ربااکو  و    ، ؛  اپساتین 2332  ، ؛ اپستین و ایدظساون 2331  ، 21)ایدظسون و اپستین 3کارآمد

در ناد کاه   ( 2331  ، ؛ ییخچر و ییخچا 2331  ، 26 )برادیور  و ییخچا 22(و اسخاد2333  ، 24)بک 29تحریف ها  نخایتی  ، ( 2334

 . (1112  ، اما  چیبه نقل از )موثر می بانخدتعارض ها  زنانویی بوجود آمدن 
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غیر عقفنی و مطلق نگر نستت باه رابطاه یاا طارف رابطاه در        ، بسیار یشک  ، تحریف ها نخایتی بین یرد  باورها  اغراق آمیز   

 . (1114  ، 9؛  به نقل از اما  چی و بیوک اوز ترک2336  ، ؛  اظیس2336  ، 1د  گیوسپ و ز   ، 2332  ، 2زندگی است)درایدن

را که بارها و بارها در آناتگی و تعارض هاا  زوج هاا    تحریف ها  نخایتی (مجموعه ا  از 2333) 4سایرز و نر  ، اپستین  ، باکو    

توجاه انتخاابی    -2 . زوج ها  را مستعد آناتگی می کخد  ، وجود مشکل در این نخایترا . به چشم یورده است را گردآور  کرده اند
ایان  ناامل  که     زوج ها  میشود در ایجاد تعارض  موجب تحریف ها  نخایتی  . 3معیارها -32مارورات-14انتظارات-96اسخادها-21

ییلتار  -26برچساب زدن -22بایادها -24نخصای سااز   -29مقصر دانساتن -21میم مارطعت-22یاجعه ساز – 21پیش گویینود: موارد می

 .  23ذهن یوانی-23استدال  هیجانی-21مخای

درمان متمرکز بر هیجان یکی از نیوه ها  درمانی زوج ها  می باند که بر چریه ها  مخای تعاملی پایادار در اثار آسایب پاذیر         

این روش بر کاهش آناتگی از طریق مدایله در سطح هیجانی به مخظور پیشاریت تعاامفت نزدیکای کاه      . هیجانی عمیق توجه دارد

توریحات در این باره که این نیوه یکای از ماوثرترین و معتترتارین    . مخجر به عفره بیشتر و روابط فمیمانه می نود تفش می نماید

(جریان درمان متمرکاز بار هیجاان را    2336جانسون). (1111  ، 12میلیکین؛ به نقل از 1111  ، 11نکل درمانی زوج ها  می باند)ظر 

  ، درمان متمرکز بر هیجان درون و بیارون ایاراد را مای نگارد و تاوجری بار چگاونگی جریاان تجرباه ایاراد           . ایخگونه توریح می دهد

ها  تعااملی زوج هاا  متاذو  داناته     بخصوص پاسخرا  هیجانی و توجه به روابط بین یرد  در چگونگی سازماندهی چریه ها و اظگو

یرایخد تجربه نمودن و یرایخد تعامل سخگ محک درمانگر می باند به نحو  که او تفش می کخاد کاه ساایتار هاا  درونای و       . است

 . بیرونی پاسخدهی انعطاف ناپذیر و مخای را به سو  پاسخدهی اثرپذیر هدایت نماید که اسااس پیوناد امان باین زوج هاا  مای باناد       

درمان متمرکز بر هیجان نکلی  از درمان زوج ها  می باند که بر اهمیت پردازش مجدد پاسخرا  هیجانی به مخظور تغییر در رواباط  

تجرباه افافح     ، یر  هیجانی در جریان بایت امایتی و ماورد اعتمااد  ذبر متخا  این نظریه زوج ها  با آسیب پ . تاکید دارد  ، آناته

مادظرا  درماانی    . کاهش آناتگی و تشویق اظگوها  تعاملی در آیخده را تقویت می نماید کساب مای نمایخاد    نده هیجانی که نتیجه

  ، تعامفت درمانجویان را در روابط نان نکل می دهخد)جانساون   ، متمرکز بر هیجان بر این یرریه استوار است که نقش ها  هیجانی

 .و کوتاه مدت مرمت آناتگی ها  ریتار  می بانددرمان متمرکز بر هیجان نیوه ا  سایتار  . (2336
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را با دیگر رویکردها روانشاخایتی یاا گاروه     زوج درمانی متمرکز بر هیجانتاکخون مطاظعات زیاد  در دایل و یارج کشور اثربخشی     

؛ ریاء اظحاق و  2931گرجیان و کیمیایی، ؛ 2932ش، کختر  بر رو  آناتگی زنانویی و تعارض زنانویی بررسی نده است)عریان مخ

 (2331لدمن و گریخترگ ، ؛ گ2332جانسون و گریخترگ ،  ؛ 2932همکاران، 

ریتار   و درماان متمرکاز   -،  اثربخشی نخایتی1111تا  2331،  بیرن،  کار و کفرک پژوهش هایی که در ساظرا  1114در سا     

ر داده بودند،  تجزیه و تحلیل کرده که  تاثیرگاذار  ایان دو روش درماانی را بار رو      بر هیجان برآناتگی زوج ها را مورد تحقیق ررا

زوج نارکت کخخاده    311زوج ها مورد مقایسه ررار دادند.  از مجموع  2ارتتاطات،  تعارض ها،  سازگار ،  آناتگی ررایت،  مشاجرات

(در معارض متغیار مساتقل زوج    %91زوج ) 143یتاار  و  ر -(تحت درمان با  درمان رویکرد ناخایتی %11زوج) 213در این مطاظعات 

ریتاار  بودناد   -زوج ها  کاه تحات درماان باا ناخایتی     %39درمانی متمرکز بر هیجان ررار گریته بودند.  نتای  تحقیق نشان داد که 

عاد   %19د و در باو %33نستت به گروهرا  کختر  آناتگی کمتر  را نشان داده بودند و در گروه ها  هیجان مدار،  میازان برتاود   

 .(2932)به نقل از امانی،سا  بعد از درمان مشاهده بود 1آناتگی تا 

، 1و اقوری وسایعی دارد)آنااتو  ، واظدیخی، ارتصاد ، اجتماعی، از آنجا که تعارض بین زوج ها دارا  پیامدها  عمیق و مخرب یرد     

(و با توجه به آمار رسمی در ایران که نشان می دهد ایاران  2339و با مطاظعه روند رو به ایزایش طفق در دهه   اییر )گاتمن، (1112

رارورت  جزء کشورها  مستعد از نظر میزان طفق معریی نده است و در چخدین سا  اییر رند فعود  رابل توجه ا  دانته است. 

درمان و ارتقا  سفمت روانی یاانواده باه مباباه یکای از     ، کختر ، ش زوج درمانی در پیشگیر نق، این پژوهش بیشتر رونن می نود

 .  چاظش انگیزترین و جاظب ترین وظایف ررن بیستم و همچخین ررن بیست و یکم نمود پیدا کرده است

خایتی ان بر رو  تحریف ها  نتحقیق اارر برا  پاسخگویی به این سوا  طراای نده است که آیا زوج درمانی متمرکز بر هیج   

 بین یرد  و تعارض زنانویی موثر می باند در این راستا یرریه ها  زیر مورد آزمون ررار گریته اند:

  کختر  گروه آزمایش در مقایسه با گروهبرکاهش تحریف ها نخایتی بین یرد  زوج ها  متمرکز بر هیجانزوج درمانی فرضیه اول: 

تاثیر مبتت دارد.    

اثیر ت    گروه آزمایش در مقایسه با گروه کختر بر کاهش تعارض ها زنانویی زوج ها  متمرکز بر هیجان زوج در مانی فرضیه دوم: 

 مبتت دارد.

 روش

 نمونه و روش نمونه گیری، جامعه

ترجماه نصار و    ، 2336 ، باورگ و گاا    ، )گا وهش اارر از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کختار  اسات  پژ   

از ، جامعه آمار  در  پژوهش اارر کلیه زوجیخی بودند که به دظیل دارا بودن  تعارض ها  زنانویی)زن و ناوهر(  . (2931 ، همکاران

 . . و ثتت نا  کرده بودند مراجعه کرده2931در سا  مراکز یرهخگسرا  یانواده نرر  افاران  بهطریق اگری ها  مختشر نده 

اضاور مشاترک   ، باودن دارا  تعاارض هاا  زناناویی    ، بود از  وررود زوجین در این پژوهش عتارتمفک ها  نرکت کخخدگان :     

عاد  وجاود   ، عد  مصرف داروها  روانپزناکی ، عد  اعتیاد به اظکل و مواد، دانتن تحصیفت باال  دیپلم، زوجین در جلسات مشاوره

 .  انتنعد  تصمیم به طفق د، روابط یرازنانویی

 ، روش نمونه گیر  به فورت در دسترس بود علت استااده از روش نمونه گیر  در دسترس در این پژوهش بدین دظیال اسات کاه       

ترجماه نصار    ، 2336 ، بورگ و گا  ، ممکن است انجا  تحقیق دنوار یا محا  باند)گا  ، اگر پژوهشگران از این روش استااده نکخخد

 .  (2931 ، و همکاران
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نرایط هر یک از زوج ها برا  ورود به پژوهش  مورد بررسی ررار گریت  و پرسشخامه ها  تحریاف هاا  ناخایتی باین یارد  و           

ناار زن و  11زوج) 21در پایش آزماون  در نرایات     ها  نمرات پرسشخامه مصااته اوظیه و  تعارض ها  زنانویی اجرا ند و با توجه به 

در گاروه   زوج  2زوج درمانی متمرکز بر هیجان  و  گروه آزمایشدرزوج  2و سپس  به فورت تصادیی مرد( مورد پذیرش ررار گریتخد 

در یرهخگسرا  یاانواده   زوج درمانی متمرکز بر هیجانساعته تحت درمان  91/2گروه آزمایش تعداد هشت جلسه  کختر  ررار گریتخد

ررار گریتخد . پس از پایان یرایخد جلسات پرسشخامه ها  تحریف ها  نخایتی بین یرد  و تعاارض هاا  زناناویی در هار دو گاروه       

 آزمایش و گروه کختر  اجرا ند.

 ابزار پژوهش

اسات کاه تحریاف هاا       هدف مقیاس تحریف ها  نخایتی بین یرد  این: (ICDS)مقیاس تحریف های شناختی بین فردی  

این پرسشاخامه ابتادا توساط اماا  چای و بیاوک اوز       . نخایتی کلی را که هر کسی در روابطش با دیگران نشان می دهد اندازه بگیرد

  ، 4ماوایقم    ، 9نظار  نادار      ، 1مخااظام    ، 2سوا  با طیاف ظیکرت)کاامف مخااظام     23(تریه و تخظیم نده و نامل 1114ترک )

نمره بااال در ایان مقیااس اااکی از تحریاف هاا         . یعخی کل گویه ها به فورت معکوس نمره گذار  می نود . (است2ورویا موایقم 

 23دامخه نمرات کل پرسشخامه باین  . نخایتی بین یرد  باال و نمره پایین نشان دهخده   تحریارا  نخایتی  بین یرد  پایین است

تورعاات غیار واراع بیخاناه باین یارد  و         ، ن یعخی طارد باین یارد    آریف ها  بین یرد  و ابعاد این مقیاس ندت تح. است 32تا 

روایی این آزمون مطلوب بوده است و رریب پایایی کل پرسشاخامه باا روش اظااا  کرونتاا       . سوءتعتیر بین یرد  را بررسی می کخد

نار )ماذکر و مونا ( اجارا     61ترجمه نده سپس بر رو   2933 آزمون در ایران  توسط برار  در سا  این . بدست امده است 326/1

 .  (2933)برار ،.بدست آمد 13/1رریب پایایی کل پرسشخامه با روش آظاا  کرونتا   . ند

ایان  . هدف این پرسشخامه سخجیدن تعارررا  زن و ناوهر و بریای از ابعااد افالی آن اسات      :پرسشنامه تعارض های زناشویی  

که هشت بعداز تعارض ها زنانویی را می ساخجد کاه عتارتخاد از     . (سایته ند2913بوستانی پور )  ، براتی  ، ثخاییپرسشخامه توسط  

ایازایش رابطاه یارد  باا       ، ایزایش جلب امایت یرزنادان   ، ایزایش واکخش ها  هیجانی  ، کاهش رابطه جخسی  ، :کاهش همکار 

 . جدا کردن امور ماظی از یکدیگر و کاهش ارتتااط ماوثر    ، یشاوندان همسر و دوستانکاهش رابطه یانوادگی با یو  ، یویشاوندان یود

  ، 9( مای باناد کاه اظتتاه ساواالت)     2همیشه   ، 4اکبرا   ، 9گاهی   ، 1بخدرت   ، 2سواظی با طیف ظیکرت)هرگز   24این پرسشخامه 

رو  یاک   آظاا  کرونتا  برا  کل پرسشخامه. گذار  می نود(به فورت معکوس نمره 24  ، 41  ، 42  ، 99  ، 91  ، 16  ، 24  ، 22

کاهش رابطه جخسای    ، 32/1یرده مقیاس از این ررار است: کاهش همکار   هشت به دست آمده و برا  36/1نار  برابربا 111گروه 

  ، 36/1یویشااوندان یاود   ایزایش رابطاه یارد  باا     ، 99/1ایزایش جلب امایت یرزندان  ، 11/1ایزایش واکخش ها  هیجانی  ، 62/1

)باارر  .63/1و کاهش ارتتاط ماوثر 12/1جدا کردن امور ماظی از یکدیگر   ، 33/1کاهش رابطه یانوادگی با یویشاوندان همسر و دوستان

 .(2931ثخایی،
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 رویکرد متمرکز بر هیجانخالصه ای از طرح زوج  درمانی 

 جلسه عخوان محتوا  جلسه
و تمرکز بر  انگیزه درمان،اعتتار بخشیدن به تقف  مراجعآنخایی،ایجاد پیوستگی،بررسی 

ق در یشارها  هیجانی او،تقویت یودبیانی مراجع،آنکارساز  وادانیت مراجع،بیان توای

 مورد درمان

نرح موروعات تعارض 

 وارزیابی/سخجش
2 

در  بررسی مشکل از دید مراجع ،کشف تعامفت مشکل دار ،نخاسایی واکخشرا  نایع

اط با یب زا،توجه به ااساسات و تجربه درونی ،تاریخچه روابط پیشین در ارتتورایع آس

 مسئله،کمک به از بین ریتن ااساس تخرایی،ارزیابی مشکل و موانع دظتستگی

 ارزیابی و پیوستگی

 نخاسایی چریه تعامل

 مخای

1 

ون جانات بدبیان تمایل رطعی برا  برگشت،رند پیوند ایمن،ایزایش عزت ناس ،پذیرش هی

 تخریب،کمک جرت غلته بر تخریب،تقویت یودامایتی،باال بردن مرارت در نامیدن

 هیجانات،یراهم کردن ایمخی درونی و بیرونی،یرایوانی تجربه

و  پیوستگی و یرایوانی

کشف دستیابی به 

دههیجانات نخاسایی نش  

9 

چه  اس هرزنده کردن تجربه هیجانی،یرایوانی هیجانی و توجه به واکخش ها  هیجانی،تم

 بیشتر با ااساسات،تعرد به همسر،نخاسایی موانع تردید موجود در رابطه،جمع اور 

ر زمان اا  و تاریخچه دظتستگی،نخاسایی یرایخدها  نخایتی و عاطای مشکل دار،تمرکز ب

 توجه به سطح پردازش

ره یرایوانی و کشف دوبا

نکل دهی مشکل 

براسب ااساسات 

بخیاد  و نیازها  

 دظتستگی

4 

رست کردن رند تمرکز ،باال بردن مسئوظیت نخصی،نخاسایی نرایط موظد،نخاسایی و یر

تغییرات ریتار  مورد نظریه مخظور ایزایش اعتتار و تعرد مورد نیاز،ال نوع 

 دظتستگی،برررار  توازن

یرایوانی و کشف 

ازها ایزایش نخاسایی نی

و جخته هایی از یود که 

 انکار نده

2 

مخی هیجانات ثانویه ناسازگارانه،آگاهی از عاملیت در تجربه،پذیرش نااینظم بخشی به 

اساسی و طرح هیجانی ناسازگارانه افلی،ال موروعات دردناک و تعتیر پردازش 

ها،نخاسایی و بیان نیازها و توانایی ها  ارتتاطی یعلی،ارتاا  روش ها  جدید 

 تعامل،تمرکز رو  یود نه دیگر ،تعریف مجدد دظتستگی

رایوانی و کشف ی

 درگیر  هیجانی عمیق

ه ایزایش پذیرش تجرب

ها  همسر و راهرا  

 تعامل

6 

 غلته بر یرایخد تخریب،کاهش مقاومت ها،طراای تغییر،بازساز  تعامفت و تغییر

را  رویدادها،تسلط بر ااساس پذیرش رابلیت ها  ارگانیکی،کشف راه ال ها  جدید ب

ر  یخون مخای و طرح ها  ناسازگارانه افلی،بکارگی مشکفت ردیمی،متارزه با نخایت هی

ا  جدیدکاهش ارطراب برا  مقابله با ایکار مربوط به مسئله آسیب زا،پذیرش ورعیت ه  

یم بازساز  هیجانی تحک

و یکپارچه ساز  

 ،تسریل بیان نیازها و

 یواسته ها

1 

ردن آثار ک کایجاد دظتستگی ایمن ،تحلیل و پردازش مجدد مسئله،پذیرش مسئوظیت،پا

اسات جدید اطای باریمانده،یلق معخا  جدید و روت بخشیدن بیشتر به تغییر،تعمیم ااس

 به محیط یارج از درمان،رسیدن

یم بازساز  هیجانی تحک

و یکپارچه ساز  

تسریل بروز راال ها  

 جدید

3 
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 یافته ها

زوج در  2و  (زوج درمانی متمرکز بر هیجان)در گروه آزمایشزوج  2تا بودند  که  21در این پژوهش تعداد کل  زوجین مورد مطاظعه  

سا   14-11 ن. از نظر ورعیت سخی زوجین نرکت کخخده در پژوهش دارا  سخیبه فورت تصادیی ررار گریتخد )انتظار(گروه کختر 

سا  بودند. 92-93اظی   

در این پژوهش داده ها  جمع آور نده از اجرا  پرسشخامه ها  تحریف ها  نخایتی بین یرد  و تعارض ها  زنانویی زوج ها در 

پیش آزمون و پس آزمون با استااده از آمار توفیای همچون جداو  و نمودارها برا  نشان دادن ویژگی ها  جمعیت نخایتی 

برا  ( برا  آزمون یرریه ها و کختر  اثر پیش آزمون ANCOVAواریانس)وآزمون تحلیل کتحلیل و به مخظور استختاط داده ها از 

   مقایسه اثربخشی درمان ها مورد استااده ررار گریت. 

ه نرما  . برا  آزمودن  یرریبررسی ند. ریانس برا  رعایت پیش یرض ها  الز  جرت  آزمون پارامتریکواوکرتل از آزمون تحلیل 

یرض فار برا  نرما  بودن توزیع ، که استااده گردید. 2ویلک -آزمون ناپیرو زیع نمرات در گروه ها  نمونه در جامعه بودن تو

ایش و گروه آزم زیع نمرات درپیش آزمون و در هر دونمرات دو گروه در تما  متغیرها تائید گردید. یعخی پیش یرض نرما  بودن تو

  ظحاف آمارو ایخکه از   گروه در جامعه  واریانس ها  نمرات دو برابر   جرت آزمون یرریه ،از آزمون ظوینکختر  تائید گردید. 

یید   پژوهش در پس آزمون تا یرض فار برا  تساو  واریانس ها  نمرات دو گروه در متغیر ها .اجرا ند.  تااوت معخادار  ندارند

ید ند. آزمایش و کختر  در مراله پس آزمون برا  مقیاس ها تاید. یعخی پیش یرض تساو  واریانس ها  نمرات در سه گروه گردی

تختاطی فورت با توجه به رعایت پیش یرض نرما  بودن و انتخاب تصادیی نمونه ها ،تحلیل کوواریانس برا  به دست آوردن نتای  اس

ن گونه استااده نده است و در ایبا توجه به ایخکه در این پژوهش از طرح پژوهشی پیش آزمون،پس آزمون با گروه کختر   گریت.

می  وابسته سخجیده می نود. آنچه اائز اهمیت است کختر  متغیرها  همگا  و مدایله گر طرح ها تاثیر متغیرمستقل بر متغیر دیگر

م می نود باند.در وارع آن بخش از واریانس متغیر وابسته که نانی از واریانس متغیرها  همگا  و مدایله گر است. از واریانس کل ک

ااده از تا تااوت ها  گروهی از ظحاف واریانس تعدیل نده مورد بررسی ررار گیرد. بخابراین در این پژوهش اثر پیش آزمون با است

زیخش روش آمار  تحلیل کواریانس در  پس آزمون کختر  گردیده است. عفوه بر آن سایر متغیرها  نایواسته نیز با توجه به گ

و گمارش تصادیی کختر  نده است.  تصادیی نمونه گیر    

 

تحریاف هاا  ناخایتی باین      ، میانگین و انحراف استاندارد  نمرات پیش آزمون  و  پس آزمون موظاه ها  پژوهش تعاارض زناناویی  

 .  ارائه نده است 2یرد  در دو گروه آزمایش و کختر  در جدو  

                                                           
Wilk-Shapiro -7 
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 زوج درمانی      و پس آزمون مولفه های پژوهش در دو گروه آزمایش میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش 1جدول

و گروه کنترل متمرکز بر هیجان  

 جنسیت گروه
 پس آزمون پیش آزمون

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد

 
ی

رد
ن ف

 بی
ی

خت
نا

ش
ی 

ها
ف 
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ح

ت
-

   
   

 
ی

وی
اش

 زن
ض

ار
تع

 

 زوج درمانی

 مدار جانیه

 23/3 3/43 9/1 4/21 2 مردان

 11/4 6/41 42/2 1/43 2 زنان

 61/1 1/42 33/9 3/43 21 کل

 کنترل

 3/6 1/21 12/1 3/43 2 مردان

 31/4 1/23 42/2 6/43 2 زنان

 12/2 1/23 9/6 1/43 21 کل

 زوج درمانی

 مدار جانیه

 92/21 4/33 32/22 223 2 مردان

 31/3 11/211 36/22 6/219 2 زنان

 21/3 9/33 99/29 9/212 21 کل

 کنترل

 91/21 3/221 19/23 213 2 مردان

 34/21 6/222 24/21 6/224 2 زنان

 31/29 1/229 61/24 3/222 21 کل

 

مراجعه کخخده به یرهخگساراها  یاانواده نارر     میانگین نمرات تحریف نخایتی زوجین، مشاهده می نود 2همان طور که در جدو  

در ااظیکاه   . اسات  1/43ودر نرایت در گروه کختر  برابر باا   3/43برابر با  (EFCT)مدار  جانیهافاران در گروه آزمایش زوج درمانی 

 1/23کختار  برابار باا     و در گروه 1/42برابر با  (EFCT)مدار  جانیهزوج درمانی  گروه آزمایشدر پس آزمون  میانگین کل نمرات در 

مراجعه کخخده به یرهخگسراها  یانواده نرر افاران در گاروه آزماایش زوج    همچخین میانگین نمرات تعارض زنانویی زوجین . است

در در ااظیکه در پس آزمون  میانگین کل نمارات   . است 3/222و در گروه کختر  برابر با  9/212برابر با  (EFCT)مدار  جانیهدرمانی 

 .  است 1/229و در نرایت در گروه کختر  برابر با  9/33برابر با  (EFCT)مدار  جانیهزوج درمانی   وه آزمایشگر

گروه آزمایش در مقایسه با گروه  تحریف ها  نخایتی بین یرد  زوج ها کاهش زوج درمانی  متمرکز بر هیجان بر: فرضیه اول

 . تاثیر مبتت  دارد  کختر 
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 : نتایج مقایسه های زوجی تحلیل کواریانس تاثیر عضویت گروهی  بر میزان نمرات تحریف شناختی دو گروه2جدول 

 کنترل آزمایش و 

 توآن آماری مجذور اتا معنی داری خطای استاندارد تفاوت میانگین ها (2گروه ) (1گروه ) متغیرها

تحریف های 

شناختی بین 

 فردی

 001/0 518/2 909/12 کنترل هیجان مدار

 

3/61 

 

333/1 

 

از نظار کااهش    مدار   جانیهمشاهده می گردد  در رسمت پس آزمون  بین گروه کختر  با گروه زوج درمانی 1همانگونه که در جدو  

بادین معخای     . تائید گردیداو  ظذا یرریه یرعی  . (>12/1Pنمرات تحریف نخایتی بین یرد  تااوت معخی دار  مشاهده  می نود)

 3/61میزان تاثیر  . در کاهش  نمرات تحریف نخایتی بین یرد  موثر تر از گروه کختر  بوده استمدار   جانیهکه گروه زوج درمانی 

   .  درفد بوده است

تااثیر    با گروه کختار  گروه آزمایش در مقایسه زوج درمانی  متمرکز بر هیجان بر کاهش تعارض ها  زنانویی  زوج ها   فرضیه دوم:

 . مبتت دارد

: نتایج مقایسه های زوجی تحلیل کواریانس تاثیر عضویت گروهی  بر میزان نمرات تعارض زناشویی دو گروه 3جدول 

 آزمایش و کنترل

 توآن آماری مجذور اتا معنی داری خطای استاندارد تفاوت میانگین ها (2گروه ) (1گروه ) متغیرها

 تعارض

 زناشویی
 001/0 834/2 815/21 کنترل هیجان مدار

 

553/0 

 

1 

 

از نظر کااهش   مدار   جانیهمشاهده می گردد  در رسمت پس آزمون  بین گروه کختر  با گروه زوج درمانی  9همانگونه که در جدو  

بادین معخای کاه گاروه زوج       . تائید گردیاد  دو  ظذا یرریه  . (>12/1Pنمرات تعارض زنانویی تااوت معخی دار  مشاهده  می نود)

تاوان    . درفد بوده اسات  9/31میزان تاثیر  . در کاهش نمرات تعارض زنانویی موثر تر از گروه کختر  بوده استمدار   جانیهدرمانی 

 .  آمار  یک  و سطح معخا دار  نزدیک به فار نمایانگر کاایت اجم نمونه بوده است
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 ث و نتیجه گیریبح

بر کاهش تحریف هاا  ناخایتی باین یارد  و تعاارض زناناویی        متمرکز بر هیجانپژوهش اارر با هدف بررسی تاثیر زوج درمانی 

 .  فورت گریت

در مورد تتیین اثر درمانی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر تحریف ها  نخایتی هر چخد پژوهشرا  دراین زمیخه انجا  نگریته اسات  

با این وفف یایته ها  پژوهش با متانی نظریاه زوج درماانی متمرکاز بار هیجاان و پژوهشارا  مشاابه        ، محقق نتوانسته آن را بیابدیا 

  .  (همسو است2933، ؛یوسای و همکاران1112، ؛بخدو1111، ؛بارتلی1119، ؛دون1111، )گاند 

بارا  ناخایت و   ،بر هیجان عفوه بر تاکیاد بار هیجاناات یارد      از دیدگاه نظر  نظریه زوج درمانی متمرکز ، درتتیین نظر  باید گات

اتی به نظر نظریه پردازان زوج درمانی متمرکز بر هیجان  درجه ظرور ستک ها  دظتستگی ایمان   .تاکر نیز اهمیت زیاد  رائل است

و باه طریقای    . در هر یرد بیانگر میزان توانایی او در تمیز یرایخد عقلی)نخایتی(از یرایخد ااساسی)عاطای(است که او تجربه می کخد 

پاذیرش کمتار  دارناد و    ، در مواجره با ارطراب  و مشکفت زناناویی ، بیان کرده اند که کسانی که از ظحاف نخایتی رعیف هستخد

مقابله با استرس زندگی برا  آنرا دنوار می باند و آنرا در رتا  ارطراب زندگی بیشتر آسیب پذیر مای باناخد و نشاانه هاا و عفئام      

صی)زنانویی(آنرا به سمت وابستگی یا کخااره  در روابط میان نخ  . ییزیکی و روان نخاسی  بیشتر  را  تحت یشار  و تجربه می کخخد

یرد )نخایت(آنرا اغلب بوسیله ااساسات هدایت می نود و آنرا در مورد مشکفت زندگی هخگاامی کاه   ، گیر  از دیگران تمایل دارند

ه از ( از طرف دیگر می تاوان اساتدال  کارد کاه انخافای کا      2931، در زمیخه   نخایت مشکل دارند)اسیخی ، تحت یشار هستخد

ظحاف ستک دظتستگی ایمن هستخد از ظحاف درونی دارا  استقف  یکر  اند و بیشتر رادر باه تاکار عیخای در هخگاا  مورعیات هاا        

    . استرس زا در زندگی نان هستخد

 اراطراب و ، تحقیقات زیاد  نشان می دهد که بین ستک دظتستگی  و ابعاد سفمت و نشاانگان ایاتف  هاا  روانی)مبال ایساردگی     

ورتی که درمانگر در جرت ایجاد ستک دظتستگی ایمان یارد   ، تتیین این ادعا به این فورت است  . ایتف  نخصیت(رابطه وجود دارد

ایازایش عملکارد   ، کاهش درمانادگی ، موجب کاهش ارطراب در یرد می نود و کاهش ارطراب موجب برزیستی ذهخی، کار می کخد

ستگی می نود که تما  این نایص ها می توان با تحریف ها  نخایتی باین یارد  رابطاه    نخایتی رو  تر و کاهش اجتخاب و یا واب

به زباان ریارای و مخطقای    ، دانته باند که راعدتا کاهش این متغیرها  مخای موجب کاهش و اففح تحریف ها  نخایتی می نود

یعخای ماورعی زوج درماانی متمرکاز بار      ، ط باناد مرتت C با   A در نتیجه، مرتتط است Cبا    Bمرتتط است و    Bبا  Aمورعی که 

(می نود و باین برزیساتی ذهخای و    B( می نود و کاهش ارطراب موجب ایزایش برزیستی ذهخی)Aهیجان موجب کاهش ارطراب)

باه طاور کلای مای تاوان متخاساب باا متاانی نظار  و پیشایخه تحقیقاات              . ( رابطه   مخاای وجاود دارد   Cتحریف ها  نخایتی)

، 2933، ؛ یوساای 2932؛باه نقال از اماانی،   1119، هاریخاگ و گریگاور    -؛ بارتال 1114، اساتان ، اساکورون ، ون و روبینمشابه)اظیس

( اثر زوج درمانی متمرکز بر هیجان در کاهش تحریف ها  نخایتی بین یارد  دارا  پشاوانه نظار  و پاژوهش مای      2931، رنجتر 

متمرکز بر هیجان متتخی بار ناخایت اسات و باا  ایان تااسایر تااثیر زوج درماانی         به عتارت دیگر درمان به نیوه زوج درمانی ، باند

محققاان و  ، متخاسب با این نتاای   . نظر  و پژوهشی است، متمرکز بر هیجان  بر تحریف ها  نخایتی بین یرد  دارا  توجیه علمی

جین بارا  اال مشاکفت  زناناویی از روش     درمانگران می توانخد در فورت ارزیابی نخایتی و تشخیص تحریف ها  نخایتی در زو

  . درمانی متمرکز بر هیجان برا  کاهش و اففح تحریف ها  نخایتی استااده کرد

بین مراجعان دارا  تعارض ها  زنانویی گروه کختر  و گروه زوج درمانی متمرکز بار هیجاان    ، نشان می دهد 9همان طور که جدو 

  . وجود داردتااوت معخی دار  ی از ظحاف میزان کاهش تعارض ها  زنانوی

با مرور پیشیخه پژوهش متخی بر اثر زوج درمانی متمرکز بر هیجان برکاهش تعارض ها  زنانویی وایزایش ررایت زنانویی نتای  ایان  

، ؛گریختارگ وجانساون  2332، جانساون و گریختارگ  ، 2331، ؛گلدمن و گریختارگ 2932، پژوهش با پژوهش ها  مشابه)عریان مخش

، ؛راایاءاظحق و همکاااران2331، ؛استانسااون و نااادیش1113، ؛چانااگ2931، ؛نظاار  و همکاااران1114، کاافرک، کااار، ؛بیاارن2332

  .  (همسو و همخوان است2932

ستک دظتستگی باه   ، در تتیین و اثربخشی و موثر بودن زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر میزان تعارض ها  زنانویی باید بیان دانت

نظریه پاردازان زوج درماانی متمرکاز بار       . مورد بررسی ررار گریته است، عخوان یک موروع مرم در زندگی زنانوییچخدین دظیل به 
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تمایل به انعطاف پاذیر  کمتار  دارناد و در مواجراه باا اساترس       ، هیجان یرض کرده اند که ایراد  که ستک دظتستگی ایمن ندارند

آنرا ااتمااال در رتاا  اراطراب مازمن زنادگی      ، از استرس برا  آنرا دنوار می باندپذیرش کمتر  دارند و برتود پیدا کردن ، زندگی

باه فاورت     . زنانویی بیشتر آسیب پذیر می بانخد و نشانه ها و عفئم ییزیکی و روانشخایتی بیشتر  را تحت یشار تجربه می کخخاد 

یرد آنرا اغلب باه وسایله   ااساساتشاان هادایت مای        . وابستگی به همسرنان تمایل دارند ، میان نخصی آنرا نوعا به سمت اتکاء

دارا   انخافای کاه    ، در مقابال  . در زمیخه یکر  مشکل دارناد  ، نود و آنرا در مورد مشکفت عیخی هخگامی که تحت یشار هستخد

، ا پایش مای آیاد   بیشتر در روابط زنانویی رادر به تاکر عیخی در هخگامی که مورعیت هاا  اساترس ز  ، ستک دظتستگی ایمن هستخد

، سازگار  و برگشت پذیر  دارند و ااتما  کمتر  وجود دارد که بوسیله   اساترس زنادگی  ، آنرا بیشتر در هخگا  استرس  . هستخد

، آنرا ااتماال باورها و ارزنرایشان را هخگامی که از جانب انخاص مرم برا  تایید آن تحات یشاار هساتخد     . ناتوان و رعیف می نوند

در روابط زنانویی از یرایخد ااساسی یافله بیشاتر  دارناد کاه    ، از بعد درون روانی ایراد دارا  ستک دظتستگی ایمن .خدااظ می کخ

اس نزدیکای و جادایی آنراا باا       . یکر و عمل نکخخد، به آنرا کمک می کخد که بر پایه   ریتارهایی در رلمرو  ااساسی و نایودآگاه

یک تاوازنی را باین   ، زوجین که به  یوبی دارا  ستک دظتستگی ایمن هستخد  . ش کارانه می باندهمسرنان نه متاظغه آمیز و نه ساز

زن و نوهر با ستک دظتستگی ایمن از ظحاف عاطای باه همسرناان  نادیدا وابساته      . عملکرد ااساسی و عقفنی نان دارا می بانخد

اساسی و یکر  دارا  ورعیت یود متعاد  هستخد و نیاز به تاییاد  نیستخد و ررورتی برا  بریدن از همسرنان هم ندارند و از ظحاف ا

   .  یا رد همسرنان  و دیگران ندارند

در نظریه درمان متمرکز بر هیجان تخرا پادزهر ارطراب و تعارض ها  زنانویی ارکت به سو  دظتساتگی ایمان اسات کاه از طریاق      

جرات و مسایر یاود را در    ، یرایخد  که در آن زن و نوهر یاد می گیرند، یرایخد درمان زوج درمانی متمرکز بر هیجان یراهم می نود

   .  بی آنکه دائما درگیر تعارض با همسرنان بانخد، زندگی ترسیم کخخد

ااسااس مبتات و مخاای    ، در تعارض ها  زنانویی آنکار که در آن یافله گذار  مارط با  فمیمیت مارط بین زوجین ر  می دهاد 

بادکار  در همساران مای تواناد باه        . (2933، ؛باه نقال از یوساای   2333، ؛واظش و مک گدریک2311، موسبسیار نوسان دارد)آنونی

، ظاهر نود در این ااظت یکی از طریین اکبرا تما   مسئوظیت ها  یانواده را بر عرده مای گیارد  "دو سویگی بسیار با کاایت  "فورت

دظتستگی مضطرب( و دیگر  هیچ مسئوظیتی )ستک دظتساتگی اجتخاابی(را   مدیریت ماظی )ستک ، تربیت یرزندان، آنپز ، مبل یرید

همچخین یرایخد ها  مرکز  ااساس تعارض ها  زنانویی باه رابطاه اساتراتژ  مرباوط مای ناود کاه توساط           . بر عرده نمی گیرد

این رابطه   اساتراتژ  باه    . (2933، به نقل از یوسای 1111، همسران برا  کختر  ارطراب مورد استااده ررار می گیرد)چو و چانگ

  . تضاد)تعارض(زنانویی و ایتف  عملکرد  همسر  یود را نشان می دهد، فورت یافله ااساسی

بخابراین تخرا راه ال مشکل زوجین دارا  تعارض ها  زنانویی آن است که یرد به سمت ایجاد ستک دظتستگی  ایمن سوق بادهیم و  

درماانگر باا     . قف  دست می یابد و در برابر نیرو  عاطای جار  واکخش کمتر  نشان می دهاد تخرا در این فورت است ایراد به است

بخاابراین متخاساب باا     . بلکه رابطه را اففح می کخد و به هر دو کمک مای کخاد   ، مشکل را به یرد بی کاایت نستت نمی دهد، تجربه

کااهش اراطراب مازمن و نکساتن اظگوهاا       ، دظتستگی ایمنمشکفت زوجین زوج درمانی متمرکز بر هیجان در جرت ایجاد ستک 

 .در فورت تغییر زوجین از ظحاف این ابعاد  راعدتا  تعارض زوجین هم کاهش می یابد ، ارتتاطی معیوب کار کرده است

عین همکاار   بیان کرد به دظیل تمرکز رویکرد بر هیجانات و اباراز آنراا بعضای ماراج     میتوان ایخگونهاارر از محدودیت ها  پژوهش 

 کامل را نمی کردند و در نخایت و درک هیجاناتشان دچار سردرگمی می ندند و یا ایخکه از ابراز آن اجتخاب می کردند.

  ساختی و رااظتی هساتخد اجارا ناود و      که دارا  باورها یدرمانی متمرکز بر هیجان را برا  زوجیخپیشخراد می نود که رویکرد زوج 

توسط محققین دیگر با اجم و نمونه بیشتر و در یرهخگ ها  مختلف اجرا نود تا تعمیم پذیر  نتای  باا  توفیه می نود این پژوهش 

    توجه به چخد یرهخگی بودن کشور ایران رابل ارزیابی باند.
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