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سال به کلینیك روان شاه در  شهر کرمان سو آذر صورت نمونه گیری ه بود. نمونه ب 1041شنا
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 گواهگروه  دقیقه برای گروه آ مایشو اجرا  و 34جلسه به مدت  هر و جلسه یا ده( در 0442 
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 مقدمه

 نهیکه در  م یآثار انیدر م یاطور گسترده به یو ناشو هایناسا گاریموضوع تعارضات و  ریاخ هایسالدر 

و  زنبرگیا نرد،یاسپ ،وکرده است  چانگ، تراس دایپ وقابل توجه گاهیا دوا  منتشر شده است، جا

داده  تبسبه همسر ن ماًیمستق وتوقعات عاشقانه محقق نشوند، اهساس سرخوردگ ووقت(. 0413وانگ،

 (.0413رکلوث،ی فا شودوعشق م نیگزیجا ودلزدگ و شودورفتن عشق و تعهد م لیسبب تحلو  شودوم

را که توقع دارند  واست و کسان وو روان وعاطف ،وجسم وهالت دردناک فرسودگ كی 1یو ناشو ودلزدگ

ه آنها ک کندوبرو  م وهنگام و. دلزدگسا دومعنا ببخشد را متأثر م شانیو ا دوا  به  ندگ یوایعشق و رؤ

به نقل  1992نز،یمعنا نداده و نخواهد داد  پا وشان به  ندگرابطه شانیتمام تالشها رغ یعل شوندوم متوجه

 گذارندوم ریتأث یو ناشو وبر دلزدگ ی(. عوامل متعدد1193ا،یو داورن ولیخل ،یاریپور، بخت نی اده، ام ملك

و  وسودان رفلك،یپ؛ 1199فرخزاد و لطفو کاشانو،  دربانو،است   یو ناشو رضعوامل تعا نیا  جمله ا که

مثل  زیآمخصومت یاست که در آن رفتارها یوارتباط  ناشو ونوع 0یوتعارض  ناشو(. 1191،یآباد عیشف

و  هنیاهساس ک گریکدیدر آن، نسبت به  نیوجود دارد و  وج وکیزیف یسر نش، انتقاد و همله ن،یتوه

است و موجب  یسا گارهمسرش، انسان نامطلوب و نا »دارند که  دهیعق كینفرت و خش  داشته و هر 

 وو قربان ریمالم ،یوغالمرضا؛ 1044هوشمندی، اهمدی و کیامنش،   «گردد وذاب او مرنجش و ع

 (.1193،یزیر

 ت،یناهمخوان است  اسم گریشخص با توقعات شخص د كیکه رفتار  کندوبرو  م وتعارض در روابط وقت 

که تعارضات  و نان و مردان دهدوم نها نشا وبررس (.0419واالس، کنوبلوچ، رنشاو و همکاران، -بارون، کاسکا

مانند عدم اهساس عشق، مشکالت  وموارد مختلف کنندوخود تجربه م ورا در روابط و  ندگ یادی  یو ناشو

 وواقعریتعارض و انتظارات غ تیریدر مد وناتوان ،واختالفات بر سر قدرت، مشکالت ارتباط ،وو اخالق ومال

 .(1193و،بابائ؛ 1044الهو، شمس وجود دارد   شانیدر  ندگ گریکدیا   ورواقعیانتظارات غ ایا  ا دوا  و 

تعییارض  یدر  وجییین دارا یو ناشییو یکییه در جهییت بهبییود سییا گار ومهییم یکییردهایا  رو وکی

توسییط پیشییگامان عصییر  کییردیرو یینیهیجان مییدار  اسییت. ا واهمیییت دارد،  و  درمانیی ،یو ناشییو

 یینیاسییت. در ا شییده ومعرفیی Johnsonو   Greenmanبا نام  وهاضییر در هییو ه  و  درمانیی

مجییدد،  وشییود و بییا پییردا ش و سییا مانده وم یوافییراد شناسییا ودرمییان، تجییارب هیجانیی

شییوند، هییذف و  وم یوروابییط  ناشییو وجهییا در  وکییه موجییب درماندگیی وتعاملیی یالگوهییا

تعامییالت سییا نده  جییادیبییا ا ،وکییرد درمانیییرو یینی(. در ا 0419و آلن ، نهوفی لابنییدی وبهبییود م

 صمیمیییت و ،یسییا گار ییشیسییبب افزا میینیا ودلبسییتگ یالگوهییا یومیییان  وجییین و شناسییا

 بییه عنییوان ودلبسییتگ یشییود و تمرکییز خییود را بییر تغییییر رفتارهییا ودر آنهییا م یمنیید تیرضا

 (.0419و آگر ، وسلیدهیید ب وروابییط آشییفته قییرار م ییودبهب یبییرا یابییزار

هیجانییات و صدمییات مربییوط بییه  ،وشییامل همدلیی ودرمییان شییامل چند مفهییوم اصلیی یینیا 

 و   وییی( و هییدف نها 0410، زیو ر ولیروابییط عاشییقانه اسییت  واژاپ یو با سییا هفییظ  ،ودلبسییتگ

نهفتییه و تسییهیل  یبییه هیجان هییا ومییدار، کمییك بییه  وجهییا در دسییتیاب نهیجا ودرمانیی

                                                           
1 - Burnout 

2 - Marital Conflicts 
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 دراریدهیید گ ییشیتعامییالت مثبییت مو باشیید تییا در دسییترس بییودن و اعتمییاد میییان آنهییا را افزا

 ،وییت جنسیییرضا ییشیدرمییان بییر افزا یینیا وا  اثربخشیی و(. پژوهش هییا هاکیی 0413، وو وول

 جیمو باشد. نتا یوو هییل تعارضییات و مشییکالت  ناشییو یو ناشییو یصمیمیییت و سییا گار ییت،یرضا

در هل تعارض در  کردیرو نیخش بودن ااثرب انگریب مدارجانیه کردیانجام شده بر رو قاتیا  تحق وبرخ

 نی(، در پژوهش خود به ا1190  وبو محبو یاهمد ،ومانیسل ،و. چنانکه نجفباشدوم نی وج نیروابط ب

 یاه و  و ندگ تیفیو ک وجنس تیرضا ،یسا گار شیبر افزا مدارجانیه ودرمانکه  و  دندیرس جهینت

  یمانند تقس یکاربرد یهابر جنبه واصل دیتأک کردیرو نیدارد. در ا یمعنادار ومتعارض نابارور، اثربخش

 ،یدوند. داوباشدوو ارتباط مؤثر م حیارتباط روشن و صح وجود گر،یکدیگفتگو با  یوتوانا ف،یهقوق و وظا

 ها و  تیمیو صم یو ناشو یبر بهبود سا گار محورجانیه ودرمان و  و(، اثربخش1191و فر اد   نژادونواب

مؤثر  راتییمحور نسبت به گروه کنترل منجر به تغ -جانیه ودرماننشان داد که  و  جیکردند. نتا ورا بررس

 یمشهد کو ادهین ،واسداله ،ی. در پژوهش صفدردی و  گرد تیمیو صم یسا گار یهادر مؤلفه یندگارو ما

، متعارض نی وج یوو تعارض  ناشو وجانیه یوبر ناگو محورجانیه ودرمان و  و(، اثربخش1190  ،ولیو جل

 کردیرو آمو ش(، نشان داد که 1193  ولواسان وو غالمعل یااژه ،یمحمد قیتحق جیشد. نتا وبررس

 نیدر  وج وروان وو خستگ وعاطف وو دو مؤلفه خستگ یو ناشو و دگباعث کاهش معنادار دل مدار،جانیه

 ها مؤثرنبود. و  وجسمان وتحت مداخله شده است اما در کاهش خستگ

مدار  جانیه ومدار و  و  درمان تیذهن وطرهواره   درمان واثربخش سهیبه مقا (1044و همکاران   وچراغ

 ا  تاثیییر طرهییواره وهاکیی ییجیپرداختند و نتا یوتعارض  ناشو یدارا نیدر  وج یو ناشو یبر سا گار

در  یو ناشییو یسییا گار ییشیهیجییان  مییدار بییر افزا وذهنیییت  مییدار و  و   درمانیی درمانییو

 سهیبه مقا و(در پژوهش1190و همکاران   یاثربخییش بییود. باقر یوتعییارض  ناشییو ی وجییین دارا

ات تعارض یدارا نیدر  وج یوو انتظارات  ناشو وبر دلزدگ وتراپ ماگویمدار و ا جانیه و و  درمان واثربخش

باعث کاهش  وتراپ ماگویو ا مدار جانیه ونشان داد که هر دو روش  و  درمان جیپرداختند. نتا یو ناشو

روش  و   نیشد. همچن یوتعارضات  ناشو یدارا نی وج در یوو انتظارات نامناسب  ناشو ومعنادار دلزدگ

و انتظارات  وباعث کاهش معنادار دلزدگ وتراپ ماگویا وبا روش  و  درمان سهیدر مقا مدار جانیه ودرمان

ترتیییب، بییا توجییه بییه اثییرات  یینیشد. به ا یوتعارضات  ناشو یدارا نیدر  وج یونامناسب  ناشو

ا  آن، بییا  وناشیی یو پیامدهییا یو ناشییو یو اثییر آن بییر سییا گار یو ناشییو اتنامطلییوب تعارضیی

 طیتییوان بییه بهبییود شییرا ومداخییالت مناسییب توسییط درمانگییران متشییخیص بییه موقییع و بییا 

کمییك  یواشییوتعییارض  ن یدر  وجییین دارا یو ناشییو یا  آن و بهبییود سییا گار ونامطلییوب ناشیی

 واثربخشیی وبررسیی وداشییت. لییذا بییر اسییاس آنچییه گفتییه شیید، پژوهش هاضییر در پیی وانیشییا

پاسخ به  واست و پژوهشگر در پ نی وج و دگهیجان مییدار بییر کاهش تعارض و دل و و   درمانیی

 است: ری  وسئواالت پژوهش

 در مرهله پس آ مون موثر است؟ یو ناشو وهیجان مییدار بر تعارض و دلزدگ و و   درمانیی ایآ .1

 است؟ داریپا یریگیمرهله پ در یو ناشو وهیجان مییدار بر تعارض و دلزدگ و و   درمانیی ایآ .0
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 پژوهش روش

آ مون با گروه کنترل و گروه پس-آ مونشیاست که با طرح پ یو کاربرد وتجرب مهیپژوهش ا  نوع ن نیا

ه ب ، و  درمانو هیجان مدارو کنترل شیآ ما گروه وتصادف ونیگزیو جا نییانجام شد؛ و پس ا  تع شیآ ما

اتمام  هفته پس ا  كیاعمال شد و  شیه آ ماگروه یبر رودفیفه  34جلسه و هر جلسه به مدت 11صورت 

ی ی آماری این تحقیق شامل کلیهجامعه آ مون به عمل آمد.و کنترل، پس شیجلسات درمان، ا  گروه آ ما

های ت  ناشویو و درگیریدلیل تعارضا، به1041 خردادماهتا  1041اه منیفرورد نانو بوده است که ا  ابتدای 

 طورکلو کسانو که ا  تعهداتخانوادگو برای هل مشکالت خود به کلینیك آذر کرمانشاه مراجعه نمودند. به

اجتماعو و خانوادگو نسبو و یا مطلوب و سالمت روانو و جسمانو خفیف یا نسبو برخوردار بودند و عملکرد 

همسرشان دچار مشکل شده و خواهان برطرف شدن مسائل  ی بافرد نیبی سا گاری و روابط ها در نحوهآن

دیگر ارتقای سالمت روانو و افزایش عبارت دگو  ناشویو؛ و بهیو و دل ناشوو مشکالت و تعارضات 

آماری به شمار  جامعه نیااند، جزء ی  ندگو مشترک را داشتهاند و قصد ادامهرضایتمندی ا   ندگو بوده

؛ کردندآمدند. عالوه بر این به هنگام مراجعه و در جریان پژوهش با همسرشان در یك خانه  ندگو مو

مدت و مکرر، ترک یا فرار ا  خانه، بیماری روانو ی اعتیاد شدید،  ندانو طوالنوبنابراین  وجینو که سابقه

روابط  ناشویو که مورد شکایت یکو ا   وجین قرار و، روابط جنسو خار  ا  پزشکروانشدید و دارای عالئ  

های شدید جسمانو که ا  لحاظ پزشکو تشخیص داده شده و قادر به هفظ روابط گرفته و یا دارای بیماری

آماری  یگرفت در فهرست جامعههایو که در ابتدای مراجعه، صورت مو ناشویو نیستند، با توجه به ار یابو

نفر در نظر گرفته شد که  04ی مورد مطالعه در این پژوهش، هج  نمونه ند.ااین پژوهش لحاظ نشده

ی این پژوهش را تشکیل های نمونهیك گروه آ مایش و یك گروه کنترل(، گروه  ینفر 14صورت دو گروه به

ر د گیری تصادفو و جایگزینو تصادفو بوده است.ها با استفاده ا  روش نمونهدادند. انتخاب و جایگزینو آن

 گیری انجام شده است:پژوهش هاضر مراهل  یر برای نمونه

 دگو  ناشویو به کلینیك آذرشهر ی اول: در این مرهله  نانو که به دلیل تعارضات  ناشویو و دلمرهله

شناختو خود و همسرشان بود ی مشخصات جمعیترندهیدربرگای که کردند، فرم ویژهکرمانشاه مراجعه مو

برای مصاهبه و ار یابو اولیه به محقق مراجعه کردند. هدف ا  این کار، کسب اطالعات کلو  را پر نمودند و

هایو ا  قبیل اعتیاد شدید، بیماری ها و عدم برخورداری ا  ویژگوای ا  مراجعان و نوع مشکالت آنو اولیه

پایان اسامو کسانو که  باشد. درمشخصات مو ی آماری این پژوهش فاقد آنکه جامعهبود روانو شدید و... 

پژوهش  آماریی گردید. به این روش جامعهی آماری بودند، ثبت مودارای شرایط ال م برای شرکت در جامعه

ها به گروه آ مایش و کنترل به این صورت بوده است ی اختصاص آ مودنومرهله دوم: نحوه تشکیل گردید.

 دگو  ناشویو با همسرشان، تعداد دارای تعارضات و دل ا   نان شدهلیتشکی آماری جامعه نیاکه ا  بین 

 آ مایش صورت تصادفو انتخاب شدند. در گام آخر، جایگزینو مراجعان، در گروهی اول بهنفر در مرهله 04

 صورت تصادفو انجام گرفت.یك گروه آ مایش و یك گروه کنترل( نیز بهکنترل  و گروه 

 

 

 



  232 |                                                             1  شماره |          3دوره   |         6016   بهار    |               فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
  

 ابزار پژوهش

( ساخته شد. 1135این پرسشنامه توسط براتو و ثنایو  (. MCQ-R) ییزناشوی تعارض . پرسشنامه1

سؤال است که هفت بعد یا  مینه تعارضات  ناشویو را اندا ه گیری مو کند. در این پرسشنامه  00دارای 

 00ترین آن و کم 014جهت نمره گذاری ا  روش لیکرت استفاده شده است. بیشترین نمره کل پرسشنامه 

سنجه  3و برای  51/4نفری برابر با  10است. آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه روی یك گروه روی گروه 

، 31/4، افزایش واکنش های هیجانو 5/4، کاهش رابطه جنسو 1/4آن به شرح  یر است: کاهش همکاری 

، کاهش رابطه خانوادگو با 20/4، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود 24/4افزایش جلب همایت فر ند 

( 1105. فرح بخش و همکاران  51/4و جدا کردن امور مالو ا  همدیگر  20/4خویشاوندان همسر و دوستان 

به دست  29/4میزان پایایو و روایو پرسشنامه را در شهر اصفهان با روش آلفای کرونباخ برای کل آ مون 

و ضریب پایایو خرده  31/4( 1195وسفو، امانو و هسن پور  آوردند. آلفای کرونباخ پرسشنامه در پژوهش ی

 .به دست آمد. 00/4تا  21/4سنجه های ا  

، 0441نانز پانیز و است   گردیده ابداع پاینز توسط مقیاس این(. CBM)1زدگی زناشویی. مقیاس دل2

 اهساس  مثالً وجسم خستگو اصلو جزء سه شامل که دارد ماده 01 پرسشنامه (. این0441الئس و الئس 

افتادن(  دام در ناامیدی، افسردگو، اهساس  وعاطف افتادن پا خواب( ا  داشتن اختالالت و سستو خستگو،

 روی موارد این . تمامباشدو( مهمسر به خش  و سرخوردگو و،ار شوب مثل اهساس  وروان افتادن پا ا  و

 معرف 3 سطح و موردنظر عبارت تجربه عدم معرف 1سطح . شوندمو داده امتیا ی پاسخ هفت مقیاس یك

 درونو همسانو ا   CBMداده است که  نشان (. تحقیقات1992پانیز، است  موردنظر  عبارت  یاد تجربه

است.  مناسب  ناشویو  دگودل میزان گیریاندا ه جهت و برخوردار بخشو رضایت و باال پایایو ضریب و

/. بوده است. 22برای دوره چهار ماهه  ؛ و/32دوره دو ماهه  یك برای برای با آ مون – آ مون اطمینان ضریب

(. 1992پانیز، بود  /. 91/. تا 91ها با ضریب ثابت آلفا سنجیده شد که بین تداوم درونو برای اغلب آ مودنو

معل   104پرستار و  104نمونه  004(، آلفا کرونباخ این پرسشنامه را در مورد 1100  یدینودر ایران نیز 

/. را 39( نیز برای این مقیاس آلفای 1100راهنورد  پور و نیهس /. گزارش کرده است. عطاری،02سطح  در

 اند.گزارش کرده

هیجان مدار بر اساس منابع جانسون و  وجلسات و پروتکل  و  درمانهیجان مدار. زوج درمانی . 3

 ارائه شده است. 0جدول  ورماناجرا شد که خالصه جلسات ددقیقه ای  34( در یا ده جلسه 0442گریمن 
 

 مدار جانیه یدرمان. خالصه پروتکل زوج1جدول 

 جلسات محتوای جلسات

 درمان پیگیری برای انگیزه ایجاد و با  وجین ارتباط برقراری معارفه :1

 مدارانهدلبسته هایمحوریت تالش در سا تعارض موارد تبیین و درمانو اتحاد ایجاد و خلق درمانو اتحاد :0

خه : کشیییف1 های چر

 تعاملو منفو

 در آن  چرخه( با پدیداری  مانه  منفو تعاملو یچرخه یسا روشن و توصیف کشف،

 جلسه

                                                           
1. Scale Burnout of Marital 
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 بییه : دسییییتیییییابییو0

 نخستین هیجانات

 .دهندمو را تشکیل تعاملو الگوهای ساختار  یر کهای ناشناخته هیجانات به دستیابو

 به مجدد دهوقاب :5

 مشکل

 یچرخه مدار،نیا های دلبسته و ساختاری  یر هیجانات منفو، یچرخه به توجه طریق ا 

 .شودمو و معرفو دهوقاب «مشترک شمند» نام به سا  ناکار

 در شییناخت : افزایش2

 هیجانات مورد

 سییپس ؛اندامدهیندر  شییخص مالکیت به هنو  که خود ا هایو جنبه و نیا ها شییناسییایو

 .ارتباطو با تعامالت عناصر این نمودن تلفیق و ساختن یکپارچه

یجییاد3 یش و : ا فزا  ا

بییه  نسیییبییت پییذیرش

 جدید تجارب

سران، گام این در سایو را یکدیگر ادراکات و نیا ها هم  راها آن و پذیرندسپس مو و شنا

 نمایند.مو اعتباربخشو و درک

 و نیا ها ابرا  تسهیل :0

 هاخواسته

سهیل سته و نیا ها ابرا  ت  و هیجانو نظر ا   و  دوباره شودمو موجب که همسر به هاخوا

 شیییکل در رابطه دوباره هیجانو مثبت هایدرگیری وقتو شیییوند. درگیر ه  با عاطفو

 .گردندمو پدیدار نیز تعاملو جدید رخدادهای جهیدرنت و دلبستگوهای رشته ،گیردمو

 بییرو  : تسییییهیییییل9

کار برای  تا ههای راه

 کهنه مسائل هل

 تا ههای هلکشییف راه به جادشییدهیا که یاعتمادقابل و ایمن فضییای دلیل به  وجین

 .شوندمو درگیر ه  با هیجانو نظر ا  و پردا ندمو

ضع تقویت :14  تا ه موا

 جدید یتثبیت چرخه و

 مثبت تعاملو یساختن چرخه برجسته طریق ا  و مرور را همسرانهای پیشرفت درمانگر

 نماید.موآوری یاد را هاپیشرفت این ناکارسا  قبلو، یچرخه با آن یمقایسه و نوین و

 به مداخالت تعمی  تغییرات، تداوم برای  وجین توانمندی ا  همایت اختتام :11

 

مرکزی و پراکندگو برای توصیف تو یع های در سطح توصیفو ا  شاخصها برای تحلیل داده روش اجرا.

آماری های روش تحلیل واریانس با اندا ه گیری مکرر برای آ مون فرضمتغیرها و در سطح استنباطو ا  

 استفاده شد. 45/4در سطح معناداری  SPSS.23افزار برای این منظور ا  نرم ؛استفاده شد
 

 هایافته

 گروه کنترل برابر با سال و  نان(10/0 0/00برابر با مداخله  نان گروه  وو انحراف استاندارد سن نیانگیم

، مردان گروه کنترل برابر با ( سال 50/0 0/09برابر با و شیگروه آ ما مردان( سال، 90/1 03/01

 بود.(93/1 0/03
 

 گواههای آزمایش و های توصیفی نمرات گروه. داده2جدول 

 استانداردانحراف  میانگین مرحله گروه متغیر

 تعارض زناشویی

 

 1601 09612 پیش آ مون آ مایش

 1690 20611 پس آ مون

 1601 21610 پیگیری

 1699 01635 پیش آ مون گواه

 0613 04613 پس آ مون

 0651 00614 پیگیری
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 0659 52614 پیش آ مون آ مایش دلزدگی زناشویی

 0639 10624 پس آ مون

 0650 19604 پیگیری

 5691 55634 پیش آ مون گواه

 2624 50611 پس آ مون

 5635 24643 پیگیری

 

تغییر محسوسو نکرده اما میانگین گواه بر اساس مندرجات جدول فوق، نمرات متغیرهای پژوهش در گروه 

هیجان  ودرمان و   ومعنادار بودن اثربخش شیآ ما یبراهر دو متغیر گروه آ مایش افزایش یافته است. 

 نیا یمکرر در سه مرهله استفاده شده است. برا یهایریگبا اندا ه انسیوار لیا  تحل شیبر گروه آ مامدار

 شود. وبررس ا یمورد ن یهافرضشیپ دیمنظور ابتدا با

 

 هاها و آزمون همگنی واریانس. نتایج توزیع طبیعی نمره3جدول 

 آزمون موخلی آزمون لوین آزمون شاپیرو ویلک گروه متغیر

 χ 0 Wمقدار آماره 0درجه آ ادی  آماره درجه آ ادی

تعارض 

 زناشویی

 4620 0601 1603 00 4694 15 آ مایش

     4600 15 گواه

دلزدگی 

 زناشویی

 4631 2610 1601 00 4691 15 آ مایش

     4605 15 گواه
 

دهد. بر اساس نتایج آ مون لوین شرط ها را نشان مومطابق جدول فوق، آ مون شاپیرو ویلك نرمال بودن داده

 41/4ها را در سطح معناداری همسانو واریانس برقرار است و آ مون موخلو نیز شرط کرویت داده

 444/4=P )های گیریدمتغیری با اندا هکند. ا  این رو اجا ه استفاده ا  شیوه تحلیل واریانس چنتأیید مو

 ای وجود دارد.مرهلهمکرر سه
 

 

تعارض و دلزدگی اثرات بین گروهی در میانگین نمرات پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری  .4جدول 

 گواه در دو گروه آزمایش و  زناشویی
مجموع  منبع تغییرات متغیر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 مجموع میانگین

 مجذورات

نسبت 

F 

سطح 

 معناداری

اندازه 

 اثر

تعارض 

 زناشویی

 42/4 111/4 12/1 07/114 1 074/212 مداخله

 11/4 411/4 100/7 717/044 1 121/014 گروه

    117/11 11 110/1221 خطا

دلزدگی 

 زناشویی

 41/4 277/4 12/2 111/114 1 274/114 مداخله

 10/4 401/4 712/0 110/014 1 144/014 گروه

    117/41 11 124/1024 خطا
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 یریگیآ مون، پس آ مون و پ شینمرات پ نیانگیدر م وگروه نیثرات ببر اساس مندرجان جدول فوق، 

یر متغو گواه بر اثر  شیدر دو گروه آ ما( تعارض  ناشویو و دلزدگو  ناشویومتغیرهای وابسته پژوهش  

 گر تأثیر مداخله بر متغیرهای پژوهش است. ( بیان و  درمانو هیجان مدارمستقل پژوهش  

 

 هاگروه کیدر سه مرحله به تفک یبنفرون یبیآزمون تعق جی. نتا6جدول 
های شاخص 

 آماری
 پس آزمون -زمونآپیش  پیگیری -آزمونپیش پیگیری -پس آزمون

تفاوت  

 میانگین

انحراف 

 معیار

 خطا

تفاوت  معناداری

 میانگین

انحراف 

 معیار

 خطا

تفاوت  معناداری

 میانگین

انحراف 

 معیار

 خطا

 معناداری

 4644 4610 14695 44/4 4612 11692 4609 4615 1641 تعارض  ناشویو

 4644 4611 19691 44/4 4610 04690 4601 4615 1611 دلزدگو  ناشویو

 

نتایج جدول فوق نشان دهنده آن است که تفاوت میانگین نمرات مرهله پیگیری و پس آ مون معنادار نبوده 

توان نتیجه در هالو که نمرات هر دو مرهله با نمرات مرهله پیش آ مون تفاوت معنادار دارد. ا  این رو مو

 ری پایدار بوده است.بر گروه آ مایش در مرهله پیگی  و  درمانو هیجان مدارگرفت که تأثیر 

 

 بحث و نتیجه گیری

نجام ا تعارض  ناشویو و دلزدگو  ناشویوبر  هیجان مداردرمان  و  اثربخشو  تعیینپژوهش هاضر با هدف 

داری در کاهش مدار تأثیر معنودرمانو هیجانانجام شده نشان داد  و  آماریهای طور که تحلیلهمانشد. 

(، اعتمادی و 1195همکاران  های عظیمو و  دگو  ناشویو داشته است. این یافته در راستای یافتهدل

همکاران (، بدیهو  راعتو و 1190همکاران  (، جاویدی و 1195همکاران  (، خانجانو و 1105همکاران  

یاسین (، آل1191همکاران  (، ساداتو و 1190همکاران  (، کریمو و 1190همکاران  خیر و دم(، ق1195 

(، سیلوا و 0415همکاران  (، دلگلیش و 0410هالچوک  (، 0411همکاران  (، وایت و 1195همکاران  و 

ر تغییر د ندیفراتوان گفت باشد. در تبیین این یافته مو( مو0413همکاران  ( و استین و 0413  و یاست

کند تا  وجین به هیجانات  یربنایو و دهد که این درمان کمك مومدار نشان مودرمانو هیجان و 

 یربنایو  پذیری هیجانات آسیبآشکارسا دیده اولیه دسترسو پیدا کنند و بتوانند آن را ابرا  کنند. آسیب

جانسون و شود  یمیت  وجین مودر شکستن چرخه معیوب تعامالت تأثیر دارد و باعث عمیق شدن صم

های گذشته انکار شده (. وظیفه درمانگر این است که اهساسات و نیا 0440؛ مك کیننون، 1900گرینبرگ، 

کند، همسر دیده خود را ابرا  موهای آسیبرا به سطح آگاهو بیاورد. وقتو یکو ا  همسران هیجانات و نیا 

کند. این امر خود منجر به تغییر در سبك پاسخگویو او به موصورت متفاوتو درک دیگر شریك خود را به

 نیا و و ترس خود بداند،تیکفاوب گیری خود را ا   ن،شود. برای مثال وقتو مرد دلیل کنارههمسرش مو

ی جاهبشود که  ن گیری او تغییر دهد. این افشاگری منجر موامر ممکن است دیدگاه  ن را نسبت به کناره

ین های خودش بداند. او و ترستیکفاوبتلقو کند، او را درگیر اهساس  تفاوتوبا طرد کننده و اینکه او ر
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سبك سالمو  جهیدرنتشود که او با همایت بیشتری ا  قبل به مرد پاسخ دهد و ادراک جدید  ن منجر مو

 (.0410ارو، برادلو و ف؛ 1044رسولو راد و همکاران، شود  ا  ارتباط جدید بین دو طرف برقرار مو

و اهتب گرانه و فاصله گرفتن تدافعو،های منفو، مانند شکایت سر نش(، دریافت که چرخه1990گاتمن  

کند. چنین ارتباط هیجانو تهدیدشده و ترس ا  تنهایو و طردی که با آن همراه بینو مومداوم رابطه را پیش

شوند، اند.  مانو که  وجین وارد درمان موکشای است که  وجین را به درمان مواست، اغلب موضوع اولیه

های  شود که نیاو  و  در مورد ارتباط باعث موناامنکنند. ی را تجربه موامالهظهقابلاغلب ناراهتو هیجانو 

مدار جهت کاهش آشفتگو در روابط عاشقانه درمانو هیجان و  (.1109، اءالحقینشود  ضها برآورده آن

های کوچکو به سمت رود. در جریان درمان، گامها به کار موهای تعاملو  و گوبزرگسالو و با سا ی ال

توانند برای همدیگر آرامش و اطمینان ها موشود که بر اساس آن  و درگیری هیجانو ایمن برداشته مو

 آماریهای با استناد به تحلیل (.0445جانسون و همکاران، بکاهند  دوباره فراه  کنند و ا  تعارضاتشان 

های  ناشویو  وجین داری در کاهش تعارضمدار تأثیر معنودرمانو هیجانانجام شده، روشن گردید که  و 

(، 1190همکاران  (، جاویدی و 1195همکاران  عظیمو و  (،1199های قرشو  شته است. این یافته با یافتهدا

نیا و (، افشاری1195همکاران   اده و (، شکراله1195همکاران  (، خانجانو و 1105همکاران  اعتمادی و 

 (،1190  یدیصو و نجف (،1194همکاران   اده و محسن(، 1190همکاران  خیر و (، قدم1199  اریهوش

همکاران (، وایت و 1195همکاران  یاسین و (، آل1191همکاران  (، ساداتو و 1190همکاران  و و میکر

همکاران ( و مورو و 0410همکاران  (، ال لو و 0415 همکاران (، دلگلیش و 0410هالچوک  (، 0411 

های ههای انسان بودن یا یکو ا  ال میکو ا  ویژگوباشد. در تبیین این یافته باید گفت که ( همسو مو0412 

وجود داشتن، تجربه تعارض است. در هر ا دواجو مقدار خیلو کمو ا  تعارض باید اتفاق بیافتد،  یرا این 

ها و عاداتو که ، نیا الیام ها،هایو که در عقاید، ار شتواند در فه  اختالفات یا تفاوتض، مومقدار ا  تعار

تعارض در هر رابطه و ا دواجو  جهینت درها را یاری کند. همسران در سراسر  ندگو با همدیگر دارند، آن

برد را به سمت تباهو مو رابطه  وجین آنچهاما  (؛1044 رهسپار منفرد و همکاران،  است ریناپذاجتناب

ل هایو است که برای هل و فصصرف وجود تعارض نیست بلکه باور و نگرش  وجین نسبت به تعارض و شیوه

ای تواند یك یا چند علت ریشه. تعارض در ا دوا  مو(1199 قرشو،  شوندها بدان متوسل مواین تعارض

ها و خواسته اند ا :( مشاهده شده عبارت0440ین  وسیله واترین علل که بهو ا  معمولبعض داشته باشد.

 اندا ههبو خیلو  یاد یا نه وابستگ و صمیمیت، ترس مالهظه، اهترام یا قدردانو، فقدان انتظارات غیرمنطقو،

های  ن و شوهر برای تغییر، اعتقاد به اینکه عاشق بودن انعطاف، خواسته رقابلیغهای جنسیتو نقش کافو،

و دگ ن تواند هر چیزی را به شریکش بگوید و شریکش باید آن را انجام دهد،ست که فرد موبه معنو این ا

توانایو برای عفو و بخشش، مشکالت در ارتباط با خویشاوندان  عدم و مالو،ثباتوب جنسو ناقص و نامناسب،

یرد گو در کنار آمدن با خش . اینکه هل تعارض ا دوا  با موفقیت انجام موناتوان های خانوادگو،و درگیری

 له کنند.روشو بستگو دارد که  وجین برای خاتمه دادن به تعارض انتخاب مو به بار،صورت  یانیا به

ه وسیلرا به ارتباط صورت منفو انجام گیرد. هل مثبت تعارض،طور مثبت و ه  بهتواند ه  بهتعارض مو

هل منفو تعارض ارتباط را تضعیف و سست  که وهال در بخشد.مو تیتقو ها،تمرکز کردن بر عقاید و ار ش

درست و مسئولیت هر دو شریك باید این مسئله باشد  کار وقت  وجین به تعارض دچار شوند، هر کند.مو
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 گشتالتو یکردهایرو ا  مدار که ترکیبودرمان هیجان ی یك هل مسئله مثبت گام بردارند.سوبهکه 

 ساخت روی بر و ساختارگراست رویکرد یك است، تعاملو / سیستمو درمانوخانواده رویکرد با گرایانههستو/

 رویکردی  مانه  هالدرعین کند.تمرکز مو دارد، هیجانو منشأ که یوهاآن باألخص  و  هال تجربیات و

مدار بر این فرض استوار است که درمانو هیجاندارد.  و تمرکز   و  تعاملو الگوهای بر  یرا است سیستمو

(.  ن و 0440جانسون،باشد  مو آنیمن،  یربنای آشفتگو ارتباط و تعارض مرتبط با ناایك پیوند دلبستگو 

شان برآورده نخواهد شد و این ها درون رابطهشوهر به این خاطر مضطرب هستند که نیا های دلبستگو آن

مدار، کمك به همسران برای درک این درمانو هیجان و  شود. هدف ا آشفتگو رابطه مواضطراب، موجب 

ها که آنیطوربهمنظور پاسخگویو به نیا هایو دلبستگو یکدیگر است، هایو بهموضوع و گسترش روش

و درمانبینو کننده پیامد خوب در  و دلبستگو ایمن را درون روابطشان تجربه کنند. بهترین پیش

تحت مراقبت خود  او رامدار، قدرت اتحاد درمانو و اعتماد شریك  ن به این است که شریك مرد هیجان

این رویکرد با تمرکز بر نیا های بنیادی و هیجانات  وجین، فضای عاطفو سرد و خشن و  جهیدرنتدارد. 

سا د. ای خود آماده موهآنان را برای مدیریت تعارض لهیوسنیبدرا ترمی  کرده و  نی وجی بین  ابیآس

بین  هایدرواقع این رویکرد معتقد است که اگر پیوند عاطفو مطلوب بین  وجین برقرار باشد، هل تعارض

 باشد.ها کار دشواری نموآن

 

 موازین اخالقی

شد. با  تیرعا یو را دار وخصوص  یهر نیآگاهانه، تضم تیشامل اخذ رضا واخالق نیپژوهش موا  نیدر ا

ر مورد کنندگان دسؤالها، شرکت وتمام لیبه تکم دیها ضمن تأکپرسشنامه لیو  مان تکم طیتوجه به شرا

   .مداخله قرار گرفتند حتت زیخرو  ا  پژوهش مختار بودند؛ پس ا  اتمام پژوهش گروه گواه ن

 

 

 گزاریسپاس

 یکه در پژوهش شرکت نمودند و همکار یافراد هیپژوهش هاضر بر خود ال م دانستند که ا  کل سندگانینو

 .تدیپژوهش نمودند، کمال تشکر و سپاس خود را ابرا  نما یال م را جهت اجرا

 

 تعارض منافع

 بنا بر اظهار نویسندگان، این مقاله هامو مالو و تعارض منافع ندارد.

 

 

 منابع
 ودرمان طرهواره واثربخش سهیمقا(.1044رضا  فرد،جوهری پرویز، عسگری، ،.پروین  اده،اهتشام ،.نجمه چراغو،

نشریه  یو.تعارض  ناشو یدارا نیدر  وج یو ناشو یمدار بر سا گار جانیهو مدار و  و  درمان تیذهن
 .00-19(:0 12.پژوهش پرستاری
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 و و  درمان واثربخش سهیمقا(.1190سو ان  پور،اماموو  ،.فریبا هسنو، ،.مژگان منصور، سپاه ،.شیما باقری،

نشریه یو.تعارضات  ناشو یدارا نیدر  وج یوو انتظارات  ناشو وبر دلزدگ وتراپ ماگویو ا مدار جانیه
 .00-15(:5 5.پژوهش در پرستاری

و، جنس یبراساس طرهواره ها وخشونت خانگ ری نان درگ یوتعارضات  ناشو ونیب شی(. پ1193  هیانس و،بابائ

  .30-20(: 5 2.پرستارینشریه روان و و رضایت جنسو. عملکرد جنس

 (. تهران: انتشارات رادمهر.1101افشار    دگو ا  روابط  ناشویو. ترجمه گوهری راد،(. دل1992پاینز، الکساندر  

و  و  درمانو گروهو شناختو اثربخش (.1191 . عبداهلل ی،آباد عیو شف .،منصور سودانو، ،.پیرفلك، محمد

 .023-009(؛0 0.مشاوره و رواندرمانو خانواده مجلهرفتاری بر کاهش دلزدگو  ناشویو. 

 ودرمان و  ریتأث(. 1192هسن   ،ونیو هس .،عیبذرافشان، محمد رف .،رهیفرو ش، من .، اده، معصومهشکراله

(: 1 1، خانواده یسا ومشاوره و غن ،وشناسبیآس ،نی وج یو ناشو ورمقودر تعارض و ب یرفتار –وشناخت

111-115. 

خانواده  .(. نقش میانجو تنظی  هیجانو در رابطه تاب آوری و تعارض  ناشویو1044مهری.   ،شمس الهو
 140-090(: 1 0، درمانو کاربردی

مدت  (. اثربخشو خانواده درمانو راهبردی کوتاه1199فرح.   ،لطفو کاشانو .، و پگاه ،فرخزاد .،سیدعلو ،دربانو

 20-50(: 1 1، کاربردیخانواده درمانو  .های  ناشویوبر تعارض

(. مقایسه 1044محمد رضا.   ، ربخش و ،.شهره ،قربان شیرودی .،محمد علو ،رهمانو .،آ اده ،رسولو راد

خانواده  .واره درمانو و تحلیل رفتار متقابل بر کاهش تعارض  ناشویو  وجین متقاضو طالقاثربخشو طرح
 110-90(: 1 0، درمانو کاربردی

هل محور درمانو راهاثربخشو  و (. 1044 گل آرا.  ،، شریعت  اده جنیدی.ژینوس ،، آروند.فرنا  ،رهسپار منفرد

 51-23( :0  1 ،سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی .بر تعارض و دلزدگو  ناشویو  وجین

 ودرمان و  واثربخش سهیمقا(. 1193نادر   ،هاجلو .، وعطادخت و اکبر ،.لوفرین ،ولیکائیم .،نهیسک ،وفتوه

رهنگ . فصلنامه فمتعارض نی وج یو ناشو و دگو دل یبر سا گار وتیروا ودرمانبا  و  جانیبر فراه ومبتن

 .141 - 33 (:10 9 ،یودانشگاه عالمه طباطبا ودرمانو مشاوره و روان

پژوهش  سنجش و .بررسو اثربخشو رویکرد هیجان مدار بر کاهش تعارضات  ناشویو (.1199  سمیرا. ،قرشو
 1-14( :0  0، در مشاوره کاربردی

و  یو. عشق، ا دوا ، تعارضات  ناشو(1193نیلوفر  قربانو ریزی،و  ا،.غالمرض مالمیر، ،.هادی غالمرضایو،

 .ریتهران: انتشارات منشور سم.انتیخ

و  یو سنجش عوامل محور یو(. شناسا1044.  رضایعل ،امنشیک .، وخدابخش ،یاهمد .،رودابه ،یهوشمند

(: 0 0، یکاربرد و(. خانواده درمانوبی بان  مطالعه ترک وفارس تیدر جمع یوتعارضات  ناشو ورامونیپ

101-040 
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 پرسشنامه تعارضات زناشویی
 اکثراً همیشه 

 

 هرگز بندرت گاهی

 1 0 1 0 5 .شودوخانواده پدر و مادری او قطع مم مرافعه با همسرم، رابطه من با هنگا     (1

 1 0 1 0 5 ی مالو جداگانه داری .هاهسابمن و همسرم      (0

 1 0 1 0 5 .کن ومهمسرم هرکاری ا  من بخواهد فراموش      (1

هنگام دلخوری من و همسرم، هیچ کدام برای رابطه جنسو پیش قدم      (0

 . یشوونم

5 0 1 0 1 

 1 0 1 0 5 . یکنوممن و همسرم کتك کاری      (5

 1 0 1 0 5 .شودوهنگام دلخوری، رابطه من با خانواده پدرو مادری خودم قطع م     (2

 1 0 1 0 5 یا آنان( را برآورده کن .او  یا فر ندان ( هاضرم انتظارات نامعقول فر ند  برای      (3

 1 0 1 0 5 اندا  شخصو دارم.بدون اطالع همسرم، برای خود پس      (0

 1 0 1 0 5 .کن ومرا به کارهای دیگر مشغول  خودم وقتو همسرم ا  من تقاضایو دارد،     (9

 1 0 1 0 5 ( رابطه جنسو من با همسرم ارضا کننده نیست.14

 1 0 1 0 5 .کن وموقتو با همسرم مرافعه دارم، اتاق یا خانه را ترک  (11

 1 0 1 0 5 خانواده پدر و مادری خود و خواهر و برادران  رابطه دارم.به تنهایو با  (10

 1 0 1 0 5 .کن وشخصو خود م یهامختلف صرف خواسته یهادرآمد همسرم را به بهانه (11

 1 0 1 0 5 .کن ومتنبیه  خواهدومهمسرم را با ناقص انجام دادن کارهایو که ا من  (10

 1 0 1 0 5 .کندومن تحمیل مهمسرم رابطه جنسو را به  (15

 1 0 1 0 5 .کن ومهمسرم را به رفتارهای غیر اخالقو مته   (12

، برای هل اختالفات خود با همسرم، کمك امیمادرا  اعضای خانواده پدری و  (13

 .رمیگوم

5 0 1 0 1 

 1 0 1 0 5 یا فر ندان (، اسرار همسرم را به من مو گویند.فر ند   (10

 1 0 1 0 5 .کنندوخانواده پدر و مادری همسرم، به من بو اهترامو م( 19

 1 0 1 0 5 ( خر  خانواده، در هرصورت  آشتو یا دعوا( در اختیار من است.04

 1 0 1 0 5 .ده و( همسرم را با بو نظمو و نامرتب بودن، آ ار م01

 1 0 1 0 5 و ناسزا مو گوی .  ن وم، فریاد کن وموقتو با همسرم دعوا  (00

خانواده پدر و مادری من، همسرم را با دیگران مقایسه و به هال من دلسو ی  (01

 .کنندوم

5 0 1 0 1 

 1 0 1 0 5 فر ند یا فر ندان  یکو ا  عوامل مه  هفظ و تداوم رابطه  ناشویو من هستند. (00

 1 0 1 0 5 هستند.دوست یا دوستان  در جریان اختالف من و همسرم  (05

 1 0 1 0 5 . یکنو( من و همسرم با مشارکت و توافق یکدیگر پول و درآمد خانواده را خر  م02

 1 0 1 0 5 .رودوسر م شیهاام ا  همسرم و خواستههوصله (03

 1 0 1 0 5 هنگام دعوا، تنها رابطه من با همسرم رابطه جنسو است. (00

 1 0 1 0 5 .کن ومهنگام نزاع، ا  همسرم درخواست طالق  (09

 1 0 1 0 5 .اندا ندومرا به گردن همسرم  هاگناهخانواده پدری و مادری من، تمام  (14

 1 0 1 0 5 .کنندومهنگام دعوا بین من و همسرم، فر ند یا فر ندان  ا  من همایت  (11

 1 0 1 0 5 همسرم ا  دیگران پول قرض کن . یهاوهاضر نیست  برای بده (10

 1 0 1 0 5 .شودومهنگام دعوا، رابطه جنسو من و همسرم قطع  (11

 1 0 1 0 5 .برمومبا وجود داشتن همسر، ا  تنهایو رنج  (10
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 1 0 1 0 5 .کندومهمسرم در هضور خانواده پدری و مادری خودم، مرا تحقیر  (15

و نیا  به  شودومهنگام مرافعه من و همسرم، یکو ا  فر ندان   یاد مریض  (12

 مراقبت دارد.

5 0 1 0 1 

 1 0 1 0 5 .کن ومرا در مقابل سایرین تحقیر  اشخانوادههمسرم و  (13

 1 0 1 0 5 .رمیگومپول  هاآنو یا ا   ده ومبدون اطالع همسرم، به والدین خود پول  (10

 1 0 1 0 5 .کندوخودم بو عالقه م یهاتیهمسرم، مرا نسبت به فعالدعوا با  (19

ی مهمانو که با هضور خانواده همسرم باشد، مخالفت هابرنامهباآن دسته ا   (04

 .کن وم

5 0 1 0 1 

 1 0 1 0 5 .شومو( هنگام دعوا با همسرم نسبت به غذا بو اشتها م01

 1 0 1 0 5 .شودوو او با دوستان مشترکمان قطع م( در هنگام دعوا با همسرم، رابطه من 00

*** 

 پرسشنامه دلزدگی زناشویی

 

 

 

 

 

ف
دی
ر

 

یکبار طو مدتو  هرگز عبارات

 طوالنو

 همیشه غالباً  معموالً گاهو بندرت

 3 2 5 0 1 0 1 خستگو 1

 3 2 5 0 1 0 1 افسردگو 0

 3 2 5 0 1 0 1 رو  خوبو داشتن 1

 3 2 5 0 1 0 1 ا  نظر جسمانو ا  پا افتادن 0

 3 2 5 0 1 0 1 ا  نظر عاطفو ا  پا افتادن 5

 3 2 5 0 1 0 1 خوشحال بودن 2

 3 2 5 0 1 0 1 شدن، درد کردن همه بدن "تهو و خالو" 3

 3 2 5 0 1 0 1 لبریز شدن کاسه صبر 0

 3 2 5 0 1 0 1 ناراهتو 9

 3 2 5 0 1 0 1 شدن بیماری مستعد و تباهو و خستگو 14

 3 2 5 0 1 0 1 دام افتادنبه  11

 3 2 5 0 1 0 1 بو ار ش بودن 10

بو چیز بودن، چیزی برای بخشیدن  11

 نداشتن

1 0 1 0 5 2 3 

 3 2 5 0 1 0 1 گرفتار مشکل شدن 10

درباره همسر اهساس خش  و سرخوردگو  15

 کردن

1 0 1 0 5 2 3 

 3 2 5 0 1 0 1 ضعف و اختالالت خواب 12

 3 2 5 0 1 0 1 ناامیدی 13

 3 2 5 0 1 0 1 طرد شدن ا  طرف همسر 10

 3 2 5 0 1 0 1 خوش بین بودن 19

 3 2 5 0 1 0 1 پر انرژی بودن 04
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Abstract  
Aim: The purpose of this research was to Investigating the effectiveness 

emotionally focused couple therapy on heartbreak and marital conflict of 

couples. Method: The research method was semi-experimental with a pre-test, 

post-test and follow-up design with a control group and the statistical 

population was couples who referred to Azarshahr Psychology Clinic in 

Kermanshah in 1401. A sample of 20 people was selected by random sampling 

and randomly replaced in the experimental group and the control group. The 

measurement tools were Marital Conflict Questionnaire (MCQ-R) and Pines 

Marital Distress Scale (2001). The emotional-oriented couple therapy program 

of Jansen and Grayman (2006) was observed in 11 sessions, each session 

lasting 70 minutes for the experimental group and the control group. SPSS-26 

software and mixed variance analysis with three-stage repeated measures were 

used for statistical analysis of the data. Results: Based on the findings, 

emotional couple therapy was effective in reducing marital conflicts (F=6.34, 

P=0.031) and marital boredom (F=5.61, P=0.048) and this effect was reported 

to be stable in the follow-up phase. (P=0.05). Conclusion: The results of this 

research, in addition to benefiting the couples participating in this research, can 

be used in the treatment decisions of psychologists, the training of treatment 

protocols in universities, the preparation and compilation of media and cultural 

programs to promote mental health in the media. 

Keywords: emotion-oriented couple therapy, heartbreak, marital conflict. 
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