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 مقدمه

مردم معموال با امیدهای فراوان به ازدواج مبادرت می کنند و تمایل دارند که درباره شانس موفقیت ازدواج 

خود خوشبین باشند. یک مساله خاص در هر رابطه صمیمی و عاشقانه عبارت است از واکنش منفی به جذب 

لی شریک زندگی به فردی دیگر است. بعضی معتقدند مردان بیشتر به خاطر جذب شدن شدن واقعی یا خیا

جنسی شریک خود به یک مرد رقیب تهدید می شوند؛ در حالی که زنان بیشتر به خاطر جذب شدن عاطفی 

ه پیمان زناشویی، مقول(. بنابراین 0494، شریک خود به زن رقیب مورد تهدید قرار می گیرند )فینچام و می

ریبان است دست به گ« خیانت یا روابط فرا زناشویی»انسانی بسیار رایجی است که گهگاه با مسئله ای به نام 

(. روابط فرا زناشویی از جمله عواملی است که سالمت خانواده را با چالش 0404، کنیس، بودالسکی و فلوری)

اوالمیجوون، و روابط زناشویی است ) مواجه کرده و مهمترین عامل تهدید کننده عملکرد، ثبات و تدوام

(. در چنین رابطه ای خودافشایی، درک، اعتماد، و نزدیکی عمیق تجربه می شود 0404، اودیمگیو و چمهاکا

 ،، اعتمادی و احمدیو دو فرد با بعد بالغ وجودشان آگاهانه به برآوردن نیازهای یکدیگر می پردازند )قاسمی

علّی شکست رابطه در طول چند دهه گذشته توجه بسیاری از محققان را ابعاد مختلف شناختی و  (.9910

به خود جلب کرده است. اما علی رغم تحقیقات گسترده در مورد شکست ها و پیامدهای منفی آنها، هنوز 

حوزه هایی در مورد شکست رابطه وجود دارد که به خوبی بررسی نشده است. به عنوان مثال، اطالعات کمی 

نادهایی که مردم راجع به شکست می دهند یا منابع بالقوه ای که در پس شکست رابطه ممکن در مورد اس

(. نتایج نشان می دهد که رشد می تواند در پی حوادث منفی 0404، است شکل گیرد، موجود است )لئونارد

 اد گرفته میبه وجود آید و این که رشد تمایل دارد خود را به شکل درس های زندگی که از تجارب منفی ی

 (.0492، شود بیان کند )رازو، دمشکینا، وستوف، یوسوپو و یوسوپوا

( و موضوعی اصلی برای زوج درمانگران در کار 0499، خیانت، یکی از دالیل اصلی طالق زوجین )آداماپولو

افزایش  های( است، اما اطالعات کمی از افراد مستعد و زمینه0491، راسموسن، میالر و ترنچاکبالینی )

ها و (. به عبارت دیگر، با این که یکی از علل اصلی طالق0490، خیانت وجود دارد )میشل و اوککهوکو

باشد، اطالعات اندکی درباره این که کدام اشخاص آمادگی بیشتری به های زناشویی، خیانت میدرگیری

شترک برخی از همسران مرتکب دهد که در طول زندگی مباشد. آمارها نشان میخیانت دارند، موجود می

ای برای بسیاری از زوجین است و برآورد شده است که شوند. خیانت مشکل عمدهخیانت به همسر خود می

(. 0499، والترز و بروگرنمایند )مردان متأهل در طی زندگی اقدام به خیانت می %44-99زنان و  02-44%

ات گردند، بیانگر ضرورت تحقیقای دچار بحران شدید میپدیدههایی که بر اثر چنین افزایش روزافزون خانواده

شواهد بسیار واضحی وجود دارد که زوجین در جامعه معاصر  باشد.نظران در این زمینه میو اقدامات صاحب

ما مشکالت شدید و فراگیری را هنگام برقراری روابط عاشقانه و صمیمی تجربه می کنند، یکی از این 

ی است. کنترل گری از آسیب های اجتماعی پنهان است که معموال در محیط بسته مشکالت کنترل گر

خانه شکل می گیرد و سبب عدم اطمینان و از هم گسیختگی کانون خانواده می شود. قربانیان اصلی این 

(. 9910پدیده در محیط خانواده در مرحله اول زنان و پس از آن کودکان و سرانجام مردان هستند )ضیایی، 

کنترل گری معضلی است که در قرون اخیر بیش از هر زمان دیگری در جوامع مورد توجه قرار گرفته است. 

فرض اصلی کنترل گری این است که چنانچه ما از رابطه ای احساس ناخرسندی می کنیم خود را مسئول 
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ناآگانه  9واقع فرافکنی چنین احساسی نمی دانیم بلکه دیگران و عوامل خارج از کنترل را مقصر می دانیم. در

و ناخودآگاه علت ایجاد مشکل به دیگران، از لحاظ روانشناختی برای فرد بهتر بوده و کمتر آسیب می بیند. 

. شکوه و 9، 9. سرزنش0، 0. عیب جویی یا انتقاد9هفت عادت تخریب گر خصلت کنترل گری عبارتند از: 

برای تحت کنترل در آوردن رفتار  1دادن حق حساب یا باج. 4، 4. تنبیه2، 2. تهدید2، 2. نق و غر0، 0گالیه

(. تنها کسی که می تواند بر رفتار ما کنترل 9919؛ به نقل از عباسی اصیل، 9102دیگران )گالسر و گالسر، 

داشته باشد خود ما هستیم اگر ارتباط ناموفقی داریم به جای تغییر دیگران باید ببینیم چه کاری می توانیم 

م که ارتباط ما بهبود بخشد تقریبا در تمامی موارد هنگامی که دست از کنترل گری بر می داریم انجام دهی

عادت مهرورزی را جایگزین رفتارهایمان سازیم:  2همسرمان نیز تغییر می کند. برا رسیدن به این هدف باید 

(. نتایج پژوهش 9910نی، . پذیرش )فراها2. اعتماد و 2. احترام، 0. تشویق، 9. حمایت، 0. گوش سپردن، 9

( نشان داد خانواده هایی که رفتار کنترل گرایانه در آنها دیده می شود فرزندان بدون اعتماد 9919امیدیان )

( نشان داد رفتارهای کنترل 9912به نفس و نابهنجار پرورش می دهند. همچنین نتایج پژوهش حسنی )

ده را به خطر انداخته و زمینه را برای گرایش به خیانت گرایانه از عواملی است که می تواند سالمت خانوا

 ایجاد کند.

با توجه به مشکالت زناشویی، برنامه های درمانی و آموزشی متعددی برای بهسازی، پیشگیری و درمان 

مشکالت رفتاری، عاطفی و اجتماعی زوجین بر مبنای رویکردهای مختلف، تدوین و اثربخشی آنها در 

 (. هاوز و مالینکرودت0494رهای کنترل گرایانه زوجین نشان داده شده است )فالح زاده، رضایتمندی و رفتا

( در تحقیقات خود نشان داد که زوجینی که در توانایی درک و پذیرش افکار و احساسات یکدیگر را 9111)

اهدات وسط مشداشته باشند در زندگی زناشویی سازگارترند. درمان هیجان مدار یکی از پنج روشی است که ت

(، 9111) تجربی مورد حمایت قرار گرفته است. نتایج پژوهش های انجام گرفته توسط جانسون و گرینبرگ

(، در زمینه 0444( و حیاتی )0440(، عرفان منش )9111) (، جانسون و تالیتمن9114و جاکوبسن ) ویسمن

تاثیر معناداری را نشان داده است. همچنین اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار به ابعاد مختلف روابط زناشویی 

در مطالعاتی که در آنها زوج درمانی هیجان مدار با درمان دارویی، سایر درمان های روانشناختی و لیست 

انتظار مقایسه شده است، نشان داده شد که درمان هیجان مدار در بهبود سازگاری زناشویی و رفتارهای 

(. 0494) یر درمان ها و لیست انتظار موثرتر بوده است جانسون و ذوکرینیکنترل گرایانه در مقایسه با سا

درمانی هیجان محور که ترکیبی از درمان تجربی و سیستمی است، غنی سازی روابط زوجین بر اساس زوج

درمانی (. فرایند زوج0404و گرینبرگ،  1لئون-ارتباط نزدیکی با کاهش تعارضات زناشویی دارد )پاسکال

شود با سه مرحله پیوستگی و آگاهی، فراخوانی و کشف و بازسازی محور که به روش فردی اجرا می هیجان

                                                           
1. Projection 

2. Criticism 

3. Reproach 

4. Complaint 

5. Nagging 

6. Threat 

7. Punishment 

8. Tax or imposition 

9. Pascual-Leone 
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شود. این سه مرحله باهم همپوشی دارند و در سرتاسر درمان به مراجع هیجانی در هشت گام تعیین می

ای اهداف مراجع عنوان راهنما و تسهیل گر برعنوان فرد متخصص در مورد تجربه خود و به درمانگر بهبه

ای که درمانی هیجان محور نظر بر این است که شیوه(. در زوج0442و همکاران،  شود )جانسوننگریسته می

کنند و الگوهای تعاملی که خود ایجاد کرده و تقویت دهی و پردازش میافراد تجارب هیجانی را سازمان

درمانی هیجان (. زوج0499و جانسون،  ن منها شده است )گریکنند، منجر به درماندگی زناشویی آنمی

بستگی ایمن باعث رضایتمندی و کاهش محور با ایجاد تعامالت سازنده بین زوجین و شناسایی الگوهای دل

هبود عنوان ابزاری برای ببستگی بهشود. این رویکرد بر تغییر رفتارهای دلهای شناختی زوجین میتحریف

درمانی هیجان (. هدف زوج0404، لیسنتی، استرودی، کینگ و گرینبرگکند )گروابط آشفته تمرکز می

های نهفته و تسهیل تعامالت مثبتی است که در دسترس بودن ها در دستیابی به هیجانمحور کمک به زوج

درمانی هیجان محور را دیده درمانی هیجان محور گزارش کردند که زنانی که آموزش زوجو اعتماد بین زوج

در مقایسه با گروه کنترل، بیشتر تمایل داشتند تا همسرانشان را ببخشند. که این عامل، باعث افزایش بودند، 

 ها شده بود.رضایت و بهبود کیفیت زندگی زناشویی آن

الزم به توضیح است، دلیل و علت تلفیق رویکرد هیجان مدار و غنی سازی در پژوهش حاضر استفاده از 

باشد. هدف عمده رویکرد هیجان مدار کمک به زوجین برای شناسایی و ابراز مزایای این دو رویکرد می 

( و تمرکز آن بر 0449نیازها و احساسات خود و تغییر دلبستگی ناایمن به دلبستگی ایمن است )جانسون، 

بعد هیجانی است، اما بر توسعه مهارتهای اجتماعی و بعد رفتاری افراد تمرکز خاصی ندارد. از سوی دیگر، 

مدل غنی سازی با تکیه بر مجموعه پروتکل ها و تمرینات ساختاریافته به مراجعان برای افزایش مهارت های 

اجتماعی در تغییر رفتار مراجعان کمک فراوانی می کند و تمرکز اصلی آن بر بعد رفتاری می باشد. وجود 

قیق و همچنین در انجام تمرینات تمرینات ساختاریافته و ابزار متنوع مدل غنی سازی در ارزیابی جامع و د

در خارج از فضای کالس آموزشی به خصوص در کشور ما بسیار حائز اهمیت است، چرا که بیشترین متقاضیان 

کالس های آموزشی و مشاوره ای، زنان می باشند و از آنجا که تغییر و بهبود در روابط زناشویی نیاز مبرم 

وجود تمرینات ساختاریافته و ابزار متنوع مدل غنی سازی این  به همکاری و تمرین تکالیف زوجین دارد،

امکان را برای شرکت کنندگان به وجود می آورد تا با استفاده از این ابزار، تعاملی هدفمند و ساختاریافته 

برای انجام تمرینات در خارج از کالس آموزشی با همسران خود که در کالس های آموزشی شرکت نکرده 

باشند. به طور کلی، با تلفیق این دو رویکرد هم به بعد هیجانی )درمان هیجان مدار(، و هم بعد اند، داشته 

رفتاری )مدل غنی سازی( توجهی خاص می شود. با توجه به مطالب بیان شده و اهمیت نقش هیجان در 

ر مهم و ضروری تغییر فرد و جایگاه ویژه ای که مردم ما برای عواطف قائل هستند، انجام این پژوهش بسیا

 :پژوهش حاضر این مسئله مدنظر است بنابراین در به نظر می رسد.

 انهیکنترل گرا یبر رفتارها EFT جانیمتمرکز بر ه کردیبا رو نیروابط زوج یساز یآموزش غنآیا  .9

 اثربخش است؟در مرحله پس آزمون  همسر انتیدر زنان و مردان مواجه شده با خ

کنترل  یبر رفتارها  EFTجانیمتمرکز بر ه کردیبا رو نیوجروابط ز یساز یغنآیا آموزش  .0

 است؟ پیگیری پایدارهمسر در مرحله  انتیدر زنان و مردان مواجه شده با خ انهیگرا
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 روش پژوهش

 مدت با ساله 91-20 سنین در همسر خیانت با شده مواجه زنان و مردان از عبارت پژوهش آماری جامعه

 9911-9911 سال در همسر خیانت دلیل به که بود خواهند باالتر و دیپلم تتحصیال و سال 94 تا 0 ازدواج

 نمونه روش. بودند درمانی مشاوره خدمات دریافت خواستار و نمودند مراجعه تهران شهر مشاوره مراکز به

 مداخله نوع از پژوهش چون. بود دسترس در نوع از غیرتصادفی گیری نمونه روش پژوهش، این در گیری

 همکاران، و فرد خدایاری) شد گرفته نظر در نفر 92 ها گروه از یک هر در نمونه حجم حداقل باشد، می ای

 جایگزینی) تصادفی صورت به همسر خیانت با شده مواجه زوجین این از نفر 04 ترتیب، بدین(. 0440

 ودور معیارهای ساسا بر( اولیه آمده دست به های داده بر مبتنی ها گروه همتاسازی روش اساس بر تصادفی

 عالقه: شامل مطالعه به ورود شرایط. گرفت قرار کنترل گروه یک و مداخله گروه یک در پژوهش از خروج و

 تجلسا حین در یا درمانی گروه جلسات از قبل تا روانشناختی های درمان دریافت عدم پژوهش، در حضور به

-94 ازدواج مدل سال، 91-20 سنی میانگین ،پژوهش های پرسشنامه در پایین نمرات گرفتن درمانی، گروه

 صاحبهم طبق) بستری و روانی بیماری سابقه یا روانشناختی اختالالت وجود: مطالعه از خروج شرایط. سال 0

 ادافر سرند و ارزیابی اولیه، ی مصاحبه انجام به مراجعان، حضور و پژوهش اجرای پی در(. شد انجام که اولیه

 اجرای بندی، زمان اهداف، شامل که کار فرآیند جلسه اولین در گروه، افراد شدن مشخص از بعد. شد اقدام

 پژوهش های پرسشنامه و شد تشریح تمایل صورت در خروج نحوه و درمانی جلسات در حضور فواید طرح،

 به اه آزمودنی نهایت در گردید، ارائه توضیحاتی پاسخگویی ی نحوه مورد در و شد داده قرار گروه اختیار در

 گروه. دش تعیین جلسات شروع تاریخ و شد جایگزین کنترل گروه یک و آزمایش گروه دو در تصادفی صورت

 منظور به همچنین. ماند باقی انتظار لیست در کنترل گروه و دید آموزش ای دقیقه 14 جلسه 1 آزمایش

 ادهد توضیح پژوهش هدف کلی صورت به آن در که شد تهیه ای نامه رضایت پژوهش، اخالقی مسایل رعایت

 کیی نمودند شرکت پژوهش در تمایل صورت در و نموده مطالعه را نامه رضایت ابتدا کننده شرکت افراد. شد

 گونه هیچ که شد داده اطمینان آنها به که است این شد داده توضیح کنندگان شرکت به که مواردی از

  .نداشت وجود پژوهش این در شخصی سوءاستفاده

 پژوهش ابزارهای

 گرایانه کنترل رفتارهای مقیاس. (2002) آرچر و کوان-گراهام گرایانه کنترل رفتارهاى .پرسشنامه1

 ساخته گرایانه کنترل رفتارهای ارزیابی منظور به آرچر و کوان-گراهام توسط 0442 سال در شوهر و زن

 زناشویی زندگی در را زوجین گرایانه کنترل رفتارهای که است عبارتی 00 مقیاس یک ابزار این. است شده

 شده اضافه مقیاس به دیگر عبارت 2 هستند فرزند دارای که هایی زوج برای. دهد می قرار بررسی مورد

 در هک خشونت علیه ای مداخله برنامه یک از که اطالعاتی اساس بر گرایانه کنترل رفتارهای مقیاس. است

 ها انوادهخ گونه این در کلیدی رفتاری گرایانه کنترل تارهایرف بود، داده نشان آن نتایج و شده اجرا انگلیس

 به را آن توان می که) بدنی پرخاشگری و پردازد می رفتاری مقوله به فقط مقیاس این. شد ساخته است،

 حیطرا طوری گرایانه کنترل رفتاری پرسشنامه. گیرد نمی بر در را( داد قرار ارزیابی مورد جداگانه صورت

 را همسرش کننده کنترل  رفتارهای هم و خود کننده کنترل رفتارهای هم تواند می فرد نآ در که شده

 همسرش و خودش که کند، مشخص( 0 تا 4 از) ای درجه 2 لیکرت مقیاس یک در باید آزمودنی. کند گزارش
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 نظر در با) مقیاس زیر 2 دارای پرسشنامه این. دهند می انجام را نظر مورد رفتارهای از یک هر میزان چه به

 عبارات) تهدیدآمیز کنترل ،(0 تا 9 عبارات) اقتصادی کنترل ،(زیرمقیاس 2 کودکان، به مربوط عبارات گرفتن

 طریق از کنترل و ،(91 تا 90 عبارات) هیجانی کنترل ،(99 تا 1 عبارات) ترساندن طریق از کنترل ،(1 تا 2

 در و دارد خوبی درونی همسانی گرایانه کنترل ایرفتاره پرسشنامه. است( 00 تا 91 عبارات) کردن منزوی

 برای ،10/4 کودکان به مربوط عبارات مقیاس خرده برای ،12/4 مقیاس کل کرونباخ آلفای ضریب ایران

 کنترل مقیاس خرده برای ،11/4 تهدیدآمیز کنترل مقیاس خرده برای ،49/4اقتصادی کنترل مقیاس خرده

 14/4 کردن منزوی طریق از کنترل مقیاس خرده برا و 10/4 هیجانی لکنتر برای ،21/4 ترساندن طریق از

 (.9912 دار، شهامت) باشدمی

 سازی غنی آموزش برنامه.جلسات آموزش غني سازی روابط زوجین متمرکز بر درمان هیجان مدار. 2

 نظریه د،ش متنظی آن اساس بر بسته که مبنایی نظریه. شد تدوین مدار هیجان درمان اساس بر زوجین روابط

 های کتاب آن، اصلی های مولفه شناسایی مدار و هیجان رویکرد با آشنایی برای ابتدا. باشد می مدار هیجان

 غنی آموزش کتاب مطالعه با سپس. شد مطالعه مدار هیجان رمانی د زوج تمرین و دلبستگی فرایندهای

 ارتقا و پیشگیری قبیل از زناشویی زندگی سازی غنی آموزش های برنامه انواع درباره زناشویی زندگی سازی

 اولسون سازی غنی/سازی آماده ارتباط، ارتقا زوجین، صیمیمت آموزش زوجین، بین ارتباط مواجهه، زوجین،

 مدار هیجان کار کتاب ها، کتاب آن از پس. شد کسب اطالعاتی زوجین برای سازی غنی انجمن برنامه و

 یها مولفه به مربوط های بخش و شد مطالعه و تهیه زوجین به مکک برای بالینی راهنمای و زوجین برای

 یراهنمای ارزیابی، از که نظری قسمت بود؛ قسمت دو شامل جلسه هر. شد انتخاب مدار هیجان رویکرد اصلی

 با شده مواجه زوجین برای هایی تکنیک و راهکارها آموزش از که عملی قسمت و نظری های آموزش و

شد. روایی جلسات آموزشی به تایید سه تن از اساتید روانشناسی رسیده است.  تشکل زناشویی های خیانت

 1در این پژوهش برنامه غنی سازی روابط زوجین متمرکز بر درمان هیجان مدار در مورد گروه آزمایش طی 

 دقیقه، هفته ای یک بار به شرح زیر اجرا شد. 14جلسه، هر جلسه 

 

 ی روابط زوجین متمرکز بر درمان هیجان مدار. محتوای آموزش غني ساز1جدول 

 تکلیف روش هدف موضوع جلسه

آشنایی با  - اول

اعضا و ساختار 

جلسات و مهارت 

 های ارتباطی

 معارفه گروه و اعضا با یکدیگر -

آشنایی با روش کار و ساختار  -

 جلسات

 درک مهارت های موثر ارتباطی -

 شناسایی ارتباط خوب و بد -

دریافت یادگیری مهارت ارائه و  -

 بازخورد

 جزوه -

ایفای نقش مربی  -

 و دستیار

ایفای نقش  -

 زوجین

 سخنرانی -

 تکالیف تعاملی -

 بحث آزاد -

تمرین مهارت  -

 های کلیدی ارتباط

 ارزیابی خود -

ارائه و دریافت  -

 بازخورد
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آشنایی با  - دوم

چرخه های نگرانی 

 رابطه

 نگاه به رابطه از زاویه جدید -

آشنا شدن با چرخه های تعاملی  -

 مگذاری آنخود و نا

درک چگونگی تاثیر زوجین بر  -

 یکدیگر

درک چگونگی یکی شدن رفتار  -

 زوجین برای ایجاد چرخه

 سخنرانی-جزوه -

ایفای نقش مربی  -

 و دستیار

ایفای نقش  -

 زوجین

 پرسش و پاسخ -

 تکلیف تعاملی -

شناسایی چرخه  -

های تعاملی خود در 

موقعیت های 

 مختلف

پیوندهای  - سوم

 دلبستگی

 توسعه پیوند عاطفی -

 شناسایی ترس های خود -

 مواجه شدن با عواطف منی -

 سخنرانی-جزوه -

 بحث آزاد -

 پرسش و پاسخ -

 تکلیف تعاملی -

 مطالعه جزوه -

انجام تمرین در  -

زمینه تکیه گاه 

ایمن و توسعه پیوند 

 ایمن

شناسایی ترس  -

 های خود

بررسی سابقه  - چهارم

 دلبستگی زوجین

شنسایی انتظارات و باورهای  -

 دلبستگی زوجین

و تشخیص سابقه  شناسایی -

دلبستگی هر یک از زوجین و تاثیر 

 آن بر روی رفتار آنها

 چزوه-سخنرانی -

 تکلیف تعاملی -

 مطالعه جزوه -

در میان  -

گذاشتن رفتارهای 

 مقابله ای با همسر

 -  -  -  -  

آموزش  - پنجم

 هیجانات

شناسایی هیجانات اصلی و  -

 پذیرواکنش

 شناسایی رابطه هیجان -

 سخنرانی-جزوه -

 پرسش و پاسخ -

 ف تعاملیتکلی -

ایفای نقش  -

 زوجین

 مطالعه جزوه -

اختصاص دادن  -

زمان برای به 

اشتراک گذاشتن 

 هیجان

رفتارو افکار با  -

 شریک زندگی

گوش دادن به  - ششم

احساسات اصلی 

 خود و همسر

رفتار و افکار زوجین در چرخه  -

 های منفی

شناسایی هیجانات اصلی خود و  -

 همسر

شناسایی واکنش های عمیق  -

 هیجانی اصلینسبت به تجارب 

درک چگونگی احساسات عمیق  -

 خود نسبت به همسر

 سخنرانی -

 پرسش و پاسخ -

 تکلیف تعاملی -

 مطالعه جزوه -

کشف عواطف  -

 اصلی خود

کامل کردن  -

جدول چگونگی 

تاثیر هیجانات و 

رفتارهای زوجین بر 

 یکدیگر
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نیازهای  - هفتم

دلبستگی و بهبود 

 پیوند دلبستگی

شناسایی نیازهای دلبستگی هر  -

زوجین مواجه شده با خیانت  یک از

 همسر

کاهش حساسیت و واکنش  -

 پذیری در رابطه

 تقویت کردن پیوند دلبستگی -

 جزوه-سخنرانی -

 پرسش و پاسخ -

 تکلیف تعاملی -

 ایفای نقش -

مطالعه جزوه و  -

تمرین در زمینه 

مکالماتی جهت 

پیوند دادن رابطه و 

دستورالعمل هایی 

 برای همسر شنونده

حفظ  - هشتم

ی صمیمیت و احیا

زندگی جنسی 

 خود

درک اهمیت رابطه جنسی در  -

 زندگی زناشویی

آشنا شدن با اختالالت عملکرد  -

 جنسی و باورهای غلط درباره آن

 صحبت درباره مسائل جنسی -

 صحبت درباره مشکالت جنسی -

-جزوه-سخنرانی -

 تکلیف تعاملی

 مطالعه جزوه -

کامل کردن  -

جدول مربوط به 

 رابطه جنسی

 

واجد شرایط حضور در پژوهش  زنان و مردان ،و غربالگری مراجع ذیصالحجوز از کسب م از پسشیوه اجرا. 

ها، شدند. پیش از اجرای مداخله درباره طرح پژوهش، محل برگزاری آن، اهداف پژوهش، تعداد جلسهانتخاب 

ها، رعایت اصول اخالقی نظیر رازداری و محرمانه ماندن طول مدت هر جلسه و مسائل مطروحه در جلسه

ها برای و ابراز تمایل آن در پژوهشتوضیح داده شد و پس از جلب رضایت  شزکت کنندگانطالعات به ا

های درمان به صورت گروهی و هفتگی جلسه شد.نامه کتبی از هر دو گروه گرفته شرکت در پژوهش رضایت

اه گروه گواه در مرحله آزمایش به همر گروهبرگزار شد. آزمایش  گروهای برای دقیقه 14به مدت هشت جلسه 

ها با استفاده از نسخه پاسخ دادند. دادهپژوهش  به پرسشنامهآزمون و در مرحله پیگیری آزمون، پسپیش

 گیری مکرر تحلیل شد.و به روش تحلیل واریانس آمیخته با اندازه اس.پی.اس.اسافزار بیست و چهارم نرم

 

  هایافته

ا هاطالعات جمعیت شناختی  به عمل آمده، سپس تفاوت احتمالی گروه در این بخش ابتدا توصیفی آماری از

 در متغیرها در مراحل مختلف سنجش مورد بررسی قرار می گیرد. 
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 . توزیع فراواني و درصد شرکت کنندگان در دو گروه2جدول 
درمان متمرکز بر  متغیرهای دموگرافیک

 هیحان

 سطح معناداری گواه

 

 99/4 90( 44) 92( 14) زن جنسیت

 0( 94) 0( 04) مرد

 09/4 9( 92) 0 (94) سال 94زیر  سن

 90 (24)  99 (22)  سال 91-94

 2 (02) 2 (02) سال 01-04

 91/4 9 (2) 9 (2) زیر دیپلم تحصیالت

 99 (22)  90 (24)  دیپلم

 9 (2) 0 (94) فوق دیپلم

 2 (02) 2 (02) کارشناسی و باالتر

 

تقریبا همگن   التیسن و تحص ت،یجنسنشان می دهد دو گروه در متغیرهای  0که نتایج جدول همانگونه 

دار معنا التیسن و تحص ت،یجنسدهد تفاوت دو گروه از نظر باشند. نتایج آزمون خی دو نیز نشان میمی

 (.p>42/4) یستن

 

 هامرحله سنجش در گروه میانگین و انحراف معیار رفتارهای کنترل گرایانه به تفکیک .3جدول 

 پیگیری پس آزمون پیش آزمون شاخص متغیر گروه

آموزش متمرکز بر 

 هیجان

رفتارهای 

 کنترل گرایانه

 44/22 42/29 29/42 میانگین

 41/4 20/99 20/99 انحراف معیار

رفتارهای  کنترل

 کنترل گرایانه

 20/42 24/29 02/29 میانگین

 20/99 99/1 41/1 انحراف معیار 

 

نسبت به  آموزش متمرکز بر هیجان در مرحله پس آزمون، میانگین در گروه شودیهمچنان که مالحظه م

به این توصیف دست زد که  توانیم . براساس نتایج مندرج در جدول،دهدیپیش آزمون کاهش نشان م

با خیانت همسر روش  آموزش متمرکز بر هیجان باعث کاهش رفتارهای کنترل گرایانه افراد مواجه شده 

روش آموزش متمرکز بر هیجان بر نمرات رفتارهای کنترل گرایانه در  ریبه منظور بررسی تأث شده است.

و  هایمراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری، از روش تحلیل واریانس مختلط )یک عامل درون آزمودن

( استفاده شد. مراحل سه گانه پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به عنوان عامل هاییک عامل بین آزمودن

 در سه گروه به عنوان یک عامل بین آزمودنی در نظر گرفته شدند.  هایدرون آزمودنی و گروه بندی آزمودن
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 با معیار گرین هاوس گیزر آزمون تحلیل واریانس مختلط  نمرات رفتارهای کنترل گرایانه .4 جدول

 شاخص آماری تغیرم

 عوامل

SS df MS  F Sig  ضریب

 ایتا

رفتارهای 

کنترل 

 گرایانه

درون گروهی)تکرار 

 اندازه گیری(

10/440 24/9 40/000 90/92 449/4 01/4 

 91/4 449/4 44/1 04/000 24/9 00/944 تعامل آزمون* گروه

 99/4 40/4 04/0 99/9049 9 99/9049 یگروهبین 

 

محاسبه شده برای اثر مراحل )پیش  Fدر رابطه با عامل درون گروهی مقدار  دهدین منشا 0نتایج جدول 

در (. P <42/4معنا دار است ) رفتارهای کنترل گرایانهبرای  42/4آزمون، پس آزمون و پیگیری( در سطح 

حل سه انتیجه بین میانگین نمرات پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری نمرات رفتارهای کنترل گرایانه در مر

ه ب گانه پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری درمانی تفاوت معنا دار وجود دارد. نتایج آزمون تعقیبی بونفرنی

تفاوت بین نمرات رفتارهای کنترل  نشان می دهددر مراحل درمانی   هانیانگیمنظور بررسی تفاوت بین م

 <42/4) تفاوت معنی دار وجود دارد گرایانه در مراحل پیش آزمون با پس آزمون، پیش آزمون با پیگیری

P).  همچنین بین نمرات رفتارهای کنترل گرایانه در مرحله پس آزمون نسبت به مرحله پیگیری تفاوت

معنی دار وجود ندارد، بطوری که نمرات رفتارهای کنترل گرایانه در مرحله پیگیری نسبت به مرحله پس 

در رابطه با تعامل عوامل مراحل  0با توجه به نتایج جدول  .(P >42/4) آزمون تغییر معنی دار نداشته است

گروه آموزش  دومحاسبه شده برای اثر مراحل )پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری( بین  Fو گروه مقدار 

در  .(P <42/4معنا دار است ) رفتارهای کنترل گرایانهبرای  42/4متمرکز بر هیجان و کنترل در سطح 

وه تفاوت گر دورات پیش آزمون ، پس آزمون و پیگیری  رفتارهای کنترل گرایانه در نتیجه بین میانگین نم

 معنا دار وجود دارد.  

 نمرات اختالفيآزمون تحلیل واریانس  .2 جدول

 شاخص آماری متغیر

 عوامل

SS df MS  F Sig 

رفتارهای کنترل 

 گرایانه

 449/4 49/02 29/914 9 29/914 بین گروهی

   42/4 91/4 44/01 خطا

    91/4 44/002 کل

 

  کندمی دییدو گروه را تا راتییتفاوت در تغ زین ینمرات اختالف انسیوار لیتحلننایج جدول نشان می دهد 

(42/4>P). جان توانیبطور کلی م که روش آموزش متمرکز بر هی فت  جه گر های بر نمرات   نتی تار رف

ر د رفتارهای کنترل گرایانهنمرات  کاهشه به اینکه با توج استتتت. همچنین داشتتتته ریتأث کنترل گرایانه

 انهرفتارهای کنترل گراینمرات  کاهشمرحله پیگیری نسبت به پیش آزمون نیز معنی دار بوده است، روند 

ست  ست و بطور معنی داری متفاوت بوده ا شته ا سبت به مرحله پیش آزمون ادامه دا در مرحله پیگیری ن

   .باشدیم رفتارهای کنترل گرایانهروش آموزش متمرکز بر هیجان( بر نمرات که نشان از پایداری درمان )
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 گیرینتیجهو  بحث

بر  EFT جانیمتمرکز بر ه کردیبا رو نیروابط زوج یساز یآموزش غن یاثربخشپژوهش حاضر با هدف 

روش داد که نتایج نشان انجام شد.  همسر انتیدر زنان و مردان مواجه شده با خ رفتارهای کنترل گرایانه

ت. اس داشته ریتأث رفتارهای کنترل گرایانهبر نمرات  متمرکز بر هیجان غنی سازی روابط زوجین آموزش

در مرحله پیگیری نسبت به پیش آزمون  رفتارهای کنترل گرایانهنمرات  کاهشبا توجه به اینکه  همچنین

در مرحله پیگیری نسبت به مرحله  رفتارهای کنترل گرایانهنمرات  کاهشنیز معنی دار بوده است، روند 

پیش آزمون ادامه داشته است و بطور معنی داری متفاوت بوده است که نشان از پایداری درمان )روش 

یجه این نت .باشدیم رفتارهای کنترل گرایانهمتمرکز بر هیجان( بر نمرات  غنی سازی روابط زوجین آموزش

(، جعفریان دهکردی 9911(، داودوندی و همکاران )9911به دست آمده با نتایج تحقیقات شیرمردی )

(، همسویی 0491(، بروباچر و همکاران )0491(، ویب وهمکاران )0404زوبوت و همکاران )-(، کونولی9910)

توان چنین بیان کرد که آموزش غنی سازی روابط زوجین با رویکرد آمده میدستدارد. در تبیین نتایج به

( و همچنین یکی 0440باشد )جانسون، درمانی میبی، رویکردی ارزشمند در زوجهیجان محور به لحاظ تجر

روشی است که توسط مشاهدات تجربی مورد حمایت قرار گرفته است. همچنین اهداف رویکرد غنی  2از 

وسط باشند، تسازی روابط زوجین متمرکز بر رویکرد هیجان محور که تغییر فرایندها و رویکرد ارتباطی می

تحلیلی بر روی چهار نتیجه  (، بر اساس یک مطالعه فرا9110شوند )گاتمن، قات تجربی حمایت میتحقی

را در بهبود  49/4الی  44/4دقیق رویکرد درمانی غنی سازی روابط زوجین با درمان هیجان محور، بازده 

(. مطالعاتی 9111دهد )جانسون و همکاران، را نشان می 14/4توجه روابط آشفته و همچنین پیشرفت قابل

تا  94درصد زوجین بعد از  42تا  44اند که شده است، نشان دادهدرمانی هیجان محور انجامکه بر روی زوج

یابند. همچنین طور معناداری بهبود میها بهدرصد آن 14یابد و شان بهبود میجلسه، مشکالت ارتباطی 90

درمانی هیجان محور میزان وابط زوجین با رویکرد زوجنتایج پژوهش حاضر نشان داد که کاربرد غنی سازی ر

 در زمینه( 0442های جانسون و گرینبرگ )های شناختی را کاهش داده است. نتایج پژوهش با یافتهتحریف

باشد. های شناختی و رفتارهای کنترل گرایانه زوجین همسو میدرمانی هیجان محور بر تحریفاثربخشی زوج

موقع عی از رابطه همسران ریشه در مسائل عاطفی و هیجانی دارد و ناتوانی در ابراز به که بخش وسیازآنجایی

گیری عاطفی و تعارض زناشویی و در نهایت طالق و به طریق مناسب این هیجانات در ابتدا منجر به کناره

ی و عقالنتوان به این نتیجه رسید که بیشتر اوقات بررسی صرفاً منطقی شود، از پژوهش حاضر میمی

و  داردیبازمها ها، درمانگر را از پرداختن به مسائل هیجانی زیربنایی آن)شناخت درمانی( مسائل زوج

مانند. الزم به ذکر است که پژوهش ها بازمیی به این مهم از حل مسائل درونی زوجتوجهکمدرمانگران با 

ه بروز هیجاناتی که ممکن است ظاهراً مثبت کند و بصورت گرفته صرفاً بر ابراز هیجانات مثبت تأکید نمی

ی های شناختها در ایجاد تعارض زناشویی و تحریفی نشوند نیز مانند خشم، اندوه، رنجش و ... اهمیت آنتلق

های ارتباطی را مورد توجه درمانی هیجان محور، اختالالت و ناسازگاریدارد.  زوجای مبذول میتوجه ویژه

کند تا در مورد هیجانات خود صحبت کنند و آن را مورد بحث قرار را تشویق میدهد و زوجین قرار می

درمانی هیجان محور با تحلیل روابط بین ( در پژوهشی نشان دادند که زوج0499دهند. گرینمن و جانسون )

جر نها و افزایش رضایتمندی زوجین مفردی و شناسایی الگوهای ارتباطی بین زوجین، به بهبود تعامالت آن



 خانواده درمانی کاربردی |     کیادربندسری و همکاران |       … بر جانیمتمرکز بر ه کردیبا رو نیروابط زوج یساز یآموزش غن یاثربخش  009

 

درمانی هیجان محور به شکل معناداری باعث بهبود رابطه بین شود. پژوهشی دیگر نشان داد که زوجمی

(. همچنین گرینمن 0442شود )جانسون و همکاران، اند، میزوجینی که دارای درماندگی در روابط خود بوده

زوج که با  00یجان بر روی درمانی متمرکز بر هجلسه زوج 99( نشان دادند که پس از 0490و جانسون )

طور مشخص زوج به 00زوج از  92رو بودند، در پایان جلسات، آسیب دلبستگی آسیب دلبستگی ایمن روبه

درمان شد و این زوجین پس از درمان سطوح باالتری از موفقیت، تعهد، رضایت زناشویی، عفو و گذشت، 

 ا گروه کنترل نشان دادند.شناختی باال در مقایسه بکیفیت زندگی و بهزیستی روان

های این پژوهش محدود بودن نمونه مورد بررسی از زوجین مواجه شده با خیانت همسر از جمله محدودیت

تواند معرف خوب و کافی برای جامعه باشد. بنابراین تعمیم دادن نتایج فقط به جامعه است که این تعداد نمی

وح دیگر باید با رعایت احتیاط این کار را انجام دهیم. از پذیر است، و برای سطموردنظر منطقی و امکان

محدودیت های دیگر این پژوهش می توان به استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به علت محدود بودن 

امکانات و دشواری اجرای پژوهشی گسترده با روش نمونه گیری کامال تصادفی در رابطه با موضوع این 

 ها با استفادهوجب سوگیری ناخواسته در نتایج بدست آمده می شود. همچنین دادهپژوهش اشاره کرد که م

دهی در آنان وجود های پاسخاند که ممکن است سوگیریگزارش دهی تهیه شده های خوداز پرسشنامه

ها، هاخیر به بسیاری از خانواد یهاکه خیانت از مسائل دردناکی است که در سالبا توجه به اینداشته باشد. 

سالمت  یهاوپرورش، خانهزنان، آموزش یهاوارد کرده است، الزم است پژوهشکده یریناپذصدمات جبران

مبذول  یاژهیهای خود به این امر توجه وپژوهش یریگها، سازمان ملی جوانان در جهتشهرداری، دانشگاه

ند با ارائه مشاوره فردی و بالینی در توانمددکاران اجتماعی می کنند تا زمینه پیشگیری از آن فراهم آید.

دیده از خیانت همسر گام مراکز مشاوره، در جهت حل مشکالت خانوادگی و اجتماعی و فردی افراد آسیب

بردارند و ابعاد مثبت شخصیتی آنان را تقویت نمایند، تا زمینه خوداتکایی و توانمندی آنان را مهیا سازند و 

 آنان افزایش یابد. شد و تکامل پس آسیبیدلبستگی ایمن و ربه دنبال آن 

 

 اخالقي موازین

 با. شد رعایت رازداری و خصوصی حریم تضمین آگاهانه، رضایت اخذ شامل اخالقی موازین پژوهش این در

 مورد رد کنندگانشرکت ها،سؤال تمامی تکمیل به تأکید ضمن هاپرسشنامه تکمیل زمان و شرایط به توجه

 .گرفتند قرار مداخله تحت نیز گواه گروه پژوهش اتمام از پس. بودند رمختا پژوهش از خروج

 

 سپاسگزاری

 اجرای در که افرادی همه و پژوهش در کنندهشرکت زنان و مردان همه وان مراکز مشاوره شهر تهران مدیر از

 شود.می قدردانی و تشکر داشتند؛ همکاری پژوهش این

 

 منافع تعارض

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

                                                      



  000 |                                                                2  شماره |          3دوره   |         5035   تابستان   |         نواده درمانی کاربردیفصلنامه خا
  

 منابع
. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رابطه رفتارهای مهارگرایانه زوجین و کارکرد خانواده(. 9919امیدیان، مونا. )

 بین المللی امام خمینی.

اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل در افزایش انعطاف پذیری شناختی (. 9910. )جعفریان دهکردی، فاطمه
. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق زنان، عملکرد خانواده و کاهش رفتارهای کنترل گرایانه همسر

 اردبیلی.

کنترل گرایانه  رابطه مالک های همسرگزینی، ویژگی های جمعیت شناختی و رفتارهای(. 9912حسنی، آسو. )
 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.با نگرش به خیانت

(. مقایسه اثربخشی رویکردهای زوج درمانی گاتمن و 9911داودوندی، مریم؛ نوابی نژاد، شکوه و فرزاد، ولی اله. )

 .994-990(، 09) 99، ی زنان و خانوادهتربیت-فصلنامه فرهنگیهیجان محور بر سازگاری زوج ها در خانواده. 

اثربخشی یک برنامه غنی سازی ازدواج برگرفته از فراتحلیل در بهبود فضیلت های (. 9911شیرمردی، سارا. )
 . پایان نامه دکتری تخصصی، دانشگاه شهید چمران اهواز.زناشویی

. پایان نامه رل گرایانه زن و شوهرتبیین ویژگی های روان سنجی مقیاس رفتارهای کنت(. 9910ضیایی، مریم. )

 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.

و  یبا ازدواج سنت نیدر زوج یو عملکرد جنس انهیکنترلگرا یرفتارها سهیمقا(. 9919عباسی اصیل، صفیه. )
کارشناسی ارشد، . پایان نامه شهر زاهدان یدرمان یمراجعه کننده به مراکز خدمات بهداشت نیمدرن در زوج

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مرودشت.

(. رابطه تعامالت منفی بین زوجین و خانواده همسر 9910قاسمی، سیمین؛ اعتمادی، عذرا و احمدی، سیداحمد. )

 ،دو فصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانوادهبا صمیمیت زوجین و تعارضات زناشویی در زنان. 

9 (9 ،)99-9. 
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به ندر
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 0 9 0 9 4 ندنسخت کردن شرایط کار کردن یا درس خوا 9

 0 9 0 9 4 کنترل کردن پول دیگری 0

 0 9 0 9 4 مخفی نگه داشتن مسائل مالی 9

 0 9 0 9 4 امتناع از پرداخت سهم مالی/پرداخت سهم منصفانه 0

 0 9 0 9 4 تهدید به آسیب رساندن به دیگری 2

 0 9 0 9 4 تهدید به ترک رابطه 2

 0 9 0 9 4 تهدید به آسیب رساندن به خود 4

 0 9 0 9 4 تهدید به فاش کردن اطالعات زیانبار یا خجالت آور 1

 0 9 0 9 4 تالش برای مجبور کردن دیگری به انجام کاری که وی نمی خواهد 1

استتتفاده از نگاه و اطوار زننده برای اینکه طرف مقابل احستتاس بد بودن یا حماقت  94

 کند

4 9 0 9 0 

 0 9 0 9 4 لخوری/عصبانیتشکستن لوازم دیگری هنگام د 99

 0 9 0 9 4 با دوستان یا اقوام طرف مقابل رفتار زننده و بی ادبانه داشتن 90

 0 9 0 9 4 خالی کردن خشم بر روی حیوانات خانگی 99

 0 9 0 9 4 سعی در سرجا نشاندن دیگری هنگامی که هوا ورش داشته )جوگیر شده ( 90

 0 9 0 9 4 لو دادن دیگری پیش همه 92

 0 9 0 9 4 گفتن اینکه شما عصبانی شده بودید به طرف مقابل 92

 0 9 0 9 4 گفتن اینکه شما دروغ گفته بودید یا اشتباه کرده بودید به طرف مقابل 94

 0 9 0 9 4 صدا کردن دیگری با اسامی ناخوشایند 91

 0 9 0 9 4  رندتالش برای محدود کردن زمانی که دیگری با خانواده یا دوستانش می گذا 91

 0 9 0 9 4 . نیستید 04

شرکت  09 سعی در محدود کردن فعالیت های خارج از رابطه که طرف مقابل در آنها 

 دارد

4 9 0 9 0 

 0 9 0 9 4 مشکوکانه و حاسدانه در مورد دیگری رفتار کردن 00

 0 9 0 9 4 بررسی کردن حرکات دیگری 09

سادت طرف مقاب 00 سخ دهنده گانی که دارای فرزند سعی در برانگیختن ح ل برای پا

 .هستند

4 9 0 9 0 

 0 9 0 9 4 برانگیختن احساس بد طرف مقابل در مورد بچه ها 02

استتفاده از کودکان برای رستاندن پیام، زمانی که نمی خواهید با یکدیگر صتحبت  02

 کنید

4 9 0 9 0 

 0 9 0 9 4 تهدید به گرفتن بچه ها از دیگری 04

 0 9 0 9 4 اه بچه مقابل در بحث 01

 0 9 0 9 4 ها بچه مقابل در دیگری به زدن لگد یا دادن هل زدن، 01
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Abstract  
Aim: The present study aimed to investigate the effectiveness of couple 

relationship enrichment training with an emotionally-focused approach in 

improving controlling behaviors in men and women faced with infidelity. 

Methods: The present semi-experimental research had a pretest-posttest design 

with control and follow-up groups. The statistical population consisted of all 

women and men who faced infidelity by their spouses in Tehran in 2019-2020. A 

total of 40 individuals were selected by the convenience sampling method and 

were randomly classified into the experimental group (n=20) and the control group 

(n=20). The research tool included the Controlling Behavior Scale by Graham-

Kevan and Archer (2005). The experimental group received an intervention to 

Emotionally-Focused Couple Enrichment intervention for eight 90-minute 

sessions. The data were analyzed using the repeated-measures analysis of variance 

(ANOVA). Results: The results indicated that the emotionally-focused training 

method was effective in improving the scores of controlling behaviors (F=7.47, 

P=0.040) in men and women faced with infidelity, and the effect was stable in the 

follow-up stage. Conclusion: The Emotionally-Focused Couple Enrichment 

training was an effective model for women and men faced with spouse's infidelity 

and it could be used as a therapeutic or educational method in couple therapy 

programs. 

 

Keywords: Controlling behavior, Couple relationship enrichment training, 

Emotionally-focused approach 
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