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چکیده
 و یکیزیف سالمت بر یبارانیز آثاراست و  ییزناشو یزندگ مخرب عوامل از یکی تعارض
 دو بر مبتنی آموزشی مداخلة تأثیر مقایسة پژوهش، این انجام از هدف دارد. نیزوج یجانیه

 زنکان  از گروهکی  زناشکویی  تعکارض  بکر  گکاتمن  روابکط  سکازی دنکی  و مکدار هیجان رویکرد
 بکا  آزمکون پکس  آزمکون، پیش طرح با آزمایشینیمه نوع از پژوهش این بود. خمین شهرستان
 ککه  بودنکد  خمکین  شهرستان زنان پژوهش، آماری جامعة بود. ماههسه پیگیری و گواه گروه
 در گیکری نمونکه  روش بکا  نفکر  96 بودنکد.  کرده مراجعه فراز مشاورۀ مرکز به ،1936 سال در

 گمکارده  گکواه  گکروه  یکک  و آزمایشکی  گکروه  دو در تصکادفی  روش بکه  و انتخاب دسترس
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 واریکانس ک تحلیکل  ایجنتک  بکود.  زناشکویی  تعارض نامةپرسش هاداده آوریجمع ابزار شدند.
 روابکط  سکازی  دنی و مدار هیجان رویکرد دو بر مبتنی یآموزش ةمداخل داد نشان چندمتغیری
 جینتکا  همچنکین،  اسکت.  شکده  آن های مؤلفه و زناشویی تعارض نمرات کاهش سبب گاتمن
 تفکاوت  آموزشکی،  رویککرد  دو نیبک  ییزناشکو  تعکارض  ریک متغ در داد نشان بونفرونی آزمون
 و آزمکون پکس  در گکواه  گکروه  بکا  آزمایش گروه دو نیب تفاوت اما ؛ندارد وجود دارییمعن
 برآینکدها  ثبکات  بیکانگر  ماهکه، سه پیگیری .بود داریمعن ییزناشو تعارض ریمتغ یبرا یریگیپ
 احساسکات  و نیازها ابراز و شناسایی در زوجین به مدارهیجان رویکرد کمک به توجه با بود.
 ایکن  از تکوان مکی  ارتبکاطی،  هایمهارت افزایش برای گاتمن رویکرد یافتهساختار تمرینات و
 کرد. استفاده زناشویی تعارض کاهش در رویکرد دو

 هیجان. روابط، سازیدنی زناشویی، تعارض کلیدی:هایواژه
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Abstract  

Conflict as one of the destructive factors in marital life has harmful effects on the 

physical and emotional health of couples. This research aimed to compare the 

efficacy of Training Intervention based on emotionally focused approach and 

Gottman’s relationship enrichment approach on the marital conflicts of a group of 

women in Khomein city. This research was a quasi-experimental field research with 

pre-test, post-test, a control group and a 3-month follow up. The statistical 

population of the study consisted of women in Khomein city who referred to Faraz 
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Counseling Center in 2017. Among them, 36 women were selected by available 

sampling method and were randomly assigned to two experimental groups and one 

control group. To collect the data, a Marital Conflict Questionnaire was used. The 

results of multivariate covariance analysis indicated that the application of the two 

approaches – the educational intervention based on excitement-focused approach 

and Gottman’s relationship enrichment approach – reduced marital conflict scores. 

Also, the results of Bonferroni test showed no significant difference between the two 

educational approaches regarding the variable of marital conflict, but there was a 

significant difference between the two experimental groups and the control group in 

the post-test and follow up regarding the marital conflict. The 3-month follow up 

implied that the results were stable. Since emotionally focused approach helped 

couples to identify and express their needs and feelings, and as structured exercises 

of Gottman’s relationship enrichment approach also increased their communication 

skills, so these two approaches can be used to reduce marital conflicts. 

Keywords: marital conflict,emotion, enrichment of relationships. 

مقدمه
 کیشکر  انتخکاب  شکود، یم گرفته یزندگ طول در که یتصمیمات نیترمهم از یکی دیتردیب

 نیازهکای  بکه  ییکاب دسکت  جهکت  در یاجتماع رسوم نیترمهم از یکی ازدواج و است یزندگ
 ازدواج درواقع، (.1934 همکاران، و )باباخانی رودمی شماربه انسان امنیتی و روانی عاطفی،
 اسکت  فرهنگیخرده خانواده و (2119 )وارینگ، است خانوادگی زندگی چرخة ایجاد منشأ
 اهکداف  و جهکان  مکورد  در شدهدرونی ادراکات و هافرضیه مشتر ، تاریخچة اساس بر که

 از نظکامی،  چنکین  در افکراد  و دارد وجود چندالیه و عمیق ایرابطه آن اعضای بین مشتر ،
 انکد خکورده  گکره  هکم  بکه  متقابل و پایدار قدرتمند، هیجانی های دلبستگی و هاوفاداری طریق

 ککانون  بکه  توجکه  (.2111 اسپنسکر،  و میالن مک از نقل به ،2111 ،1گلدنبر  و )گلدنبر 
 ککه  هسکتند  عکواملی  فکردی میکان  تعکامالت  و گکرم  روابکط  سکازنده،  و سکالم  محیط خانواده،
 نیکز  زنکان  میکان  این در (.1935 حیدری، و )امینی شوند افراد پیشرفت و رشد سبب توانند می
 بکه  توجکه  و انکد داشکته  صکمیمیت  سکوی به مردان هدایت و موفقیت در مهمی نقش دیرباز از

 شکادابی  و سکرزندگی  امیکد،  روحیکة  داشکتن  ککه  دارد اهمیکت  رو آن از هکا آن روان سالمت
 شکادی  سبب خود نوبةبه و باشد داشته هاآن فعالیت و کارکرد نحوۀ بر بسزایی تأثیر تواند می
 دارای خکانواده  یکک  اعضکای  اگکر  اینککه  ضکمن  (.1936 آبکادی،  و )زارعکی  شکود  بعد نسل

  .شکود مکی  فکراهم  خانواده اعضای تکتک جانبةهمه رشد برای زمینه باشند، بهنجار کارکرد
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 مشککالت  دچکار  خکانواده  زیکرا  شکود؛ نمکی  فراهم ایزمینه چنین مواقع بعضی در آنکه، حال
 متعکددی  دالیکل  (.1935 ،حیکدری  و )امینکی  شودمی زوجین بین تعارضات همچون متنوعی
 کارآمکد  عکاطفی،  روابکط  شکدن  سسکت  خکانواده،  نظام تغییر مدرنیته، به سنت از گذار چون
 بکروز  در توانکد می اجتماعی و شغلی فشارهای همچنین، و کنترلی و ارتباطی الگوهای نبودن
 دو ککه  زمکانی  درحقیقکت،  (.1931 همککاران،  و زاده)فکاتحی  باشد مؤثر هازوج بین تعارض
 کننکد مکی  ریکزی برنامکه  خکود  زنکدگی  بکرای  زوج عنوانبه و کنندمی ازدواج یکدیگر با نفر
 حکالی  در شود،می برآورده هاآن از برخی که هستند متفاوتی هایخواسته و انتظارات دارای
 نیازهکا،  هکا، ارزش عقایکد،  در تفکاوت  ایکن  مانکد. مکی  بکاقی  نشکده بکرآورده  دیگکر  برخکی  که

 از عکاری  انسکانی  رابطکة  هکی   اینککه  گرفتن نظر در با روزمره زندگی در عادات و ها خواسته
 گفکت  تکوان مکی  بنکابراین،  (.2114 )تولورانلکی، است طبیعی امری نیست، تفاهمسوء و نزاع
 زیکرا  نیسکت؛  مسکتثنی  قاعکده  ایکن  از ازدواج و است طبیعی امری صمیمی روابط در تعارض
 کنکد مکی  فکراهم  تعکارض  بکرای  را شکماری بکی  هکای زمینکه  زوجین مختلف و مکرر تعامالت
 دارنکد  بقیه به نسبت بیشتری تعارض زوجین برخی میان، این در (.1931 همکاران، و )بهاری
 بیشکتری  تعکارض  امککان  تربسته هایزوج کنند. برخورد آن با سازنده طوربه قادرند برخی و

 از انتظکاراتش  بکر  ککه  دارد شکوهر  و زن نقکش  از خاصکی  مفهکوم  همسر هر بیشتر زیرا دارند؛
 ناسکازگاری  و تعکارض  بکه  نشکود،  تأمین نقش انتظارات اگر حال است. اثرگذار مقابل طرف
 و ناامیککدی خشککم، احسککاس یکککدیگر بککه نسککبت همسککران آن نتیجککة در و انجامیککد خواهککد
 گونکاگون  اشککال  اسکت  ممککن  تعکارض  (.1935 ،همککاران  و )معینکی  کنند می ناخشنودی
 بکین  آمیکز اخکتالل  رفتکار  رشد اعتیاد، زوج، دو هر یا یک افسردگی، صورتبه و باشد داشته
 همچنکین،  کنکد.  بکروز  زوجکین  بکین  فیزیکی یا لفظی درگیری و همسر با رفتارسوء فرزندان،
 ،پرخاشککگری ،نفککاق بککروز سککبب کنککد، تخریککب را ازدواج یککک حتککی و عشککق توانککدمککی
 آثکار  ایخکانواده  چنکین  ککانون  .شکود  خکانواده  زوال و اضکمحالل  سکرانجام،  و جکویی  ستیزه
 از سرکشکی  و عصکیان  صکورت بکه  آتی هایسال در که گذاردمی جایبه فرزندان بر مخربی
 و طکالق  پدیدۀ تردقیق بررسی با (.1935 ،همکاران و )مامی کندمی بروز اجتماعی مقررات
 عکواملی  بتواننکد  پژوهشگران اگر شاید دیررسمی، و رسمی طالق آمار کنندۀنگران افزایش
 بکا  جامعکه  اینکه ضمن شود، موفقیت مسیر در ازدواج گرفتن قرار سبب که کنند شناسایی را

 شکاهد  زوجکین  روابط در را بیشتری مندیرضایت و دوام شود،می مواجه طالق نرخ کاهش
 ارزشکمندی  و زوجکین  زنکدگی  در دوران ایکن  مهکم  نقکش  بکه  توجه با بنابراین، بود. خواهیم
  مداخلکة  بسکتة  تکدوین  هکدف  با حاضر پژوهش ها،آن اجتماعی ک روانی سالمت به رسیدگی

 ج
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 تعکارض  ککاهش  در گکاتمن  روابکط  سکازی دنکی  و محکور هیجان رویکرد بر مبتنی آموزشی،
 خکانواده،  شناسکی روان حکوزۀ  در امکروزه  که است حالی در این شد. انجام زنان در زناشویی

 بکه  زوجکین  میکان  ارتباطی هایآشفتگی و هاتعارض کاهش هدف با گوناگون رویکردهای

 درمانیزوج رویکردها، این از یکی و (1932 ،همکاران و افشار )کشاورز است آمده وجود
 و معضکالت  درمان برای معتبری تجربی رویکرد مدار،هیجان درمانیزوج است. مدارهیجان
 هیجان درمانی، مدل این در (.2116 همکاران، و )موسر است زوجین بین ارتباطی مشکالت

 بیشکتر  و قدرتمنکد  عنصکری  بلککه  اسکت؛  زناشکویی  تعارضات ایجاد در اساسی عامل فقط نه
 ،همککاران  و )سکالمی  رودمکی  شکمار بکه  نیکز  ناسکازگار  روابط در تغییر ایجاد جهت ضروری
 (،2111) همککاران  و برکینکگ  (؛2119) پولسکون  و تکای  هایپژوهش در همچنین، (.1936
 عاملی عنوانبه هیجان نیز (1939) همکاران و نجفی (،1934) همکاران و ایکره پورزاهدی
 درمان دنبالبه که هاییزوج واقع،در است. شده داده نشان زناشویی هایناسازگاری در مهم
 یکک  بکا  مکوارد  برخکی  در آشکفتگی  ایکن  کننکد. می تجربه را مهمی ارتباطی آشفتگی هستند
 با مواجهه در طرفین از یکی آن در که رویدادی شود.می تشدید دلبستگی به مربوط رویداد
 دلبسکتگی  طکرفین  از ککه  توجکه  و حمایکت  نکوعی  برای مقابل طرف حیاتی و فوری نیازهای
 در هکا زوج به مدارهیجان درمانیزوج بنابراین، نیست. دسترس در و گوپاسخ رود،می انتظار
 افکزایش  و بکودن  دسکترس  در ماننکد  مثبکت  تعکامالت  تسهیل و نهفته هایهیجان به یابیدست
 هکای بحکث  از بسکیاری  رفکع  و ایمکن  دلبستگی به رسیدن در را هاآن و کندمی کمک اعتماد
 (.1936 ،همکاران و )سالمی سازدمی قدرتمند دیرین

 تقویکت  بکر  را مکدار هیجکان  رویککرد  اثربخشی پژوهشی در (2117) ریس و واژاپیلی
 همککارانش  و الیزابکت  ککرد.  تأییکد  زناشکویی  رضکایت  بالتبع و مضطرب زوجین بین ارتباط
 یافتنکد.  ارتبکاطی  هکای مهکارت  افکزایش  همچنکین،  و اضطراب کاهش بر مؤثر را آن (2117)

 هکا آن از یککی  ککه  زوجینکی  روی را درمکان  ایکن  اثربخشکی  ایمطالعه در نیز (2117) فلیتچر
 (1936) پورشککهریاری و سککالمی همچنککین، داد. نشککان بککود، مخککدر مککواد بککه اعتیککاد درگیککر
 زوجکین  زناشکویی  تعکارض  کاهش در را مدارهیجان درمانیزوج بر مبتنی آموزش اثربخشی
 رضکایت  بهبکود  بکر  درمکان  این که است این مؤید نیز تحقیقات سایر که همچنان کرد. تأیید
 زناشکویی  سکازگاری  افکزایش  (،1939 برآبادی، احمد و اعتمادی ؛2115 ،1)کاترین زوجین
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 است. شده واقع مؤثر (2119 پولسون، و تای ؛1939 ،همکاران و )نجفی
 آموزشکی  هکای برنامکه  ککه  اسکت  گکاتمن  ازدواج، حکوزۀ  شناسانروان از دیگر یکی
 رویککرد  یکک  (1333) گکاتمن  نظریة است. کرده ابداع زوجین روابط تقویت برای متنوعی
 وی اسکت.  جسکته  یاری درمانی مختلف هاینظریه اعتقادی اصول و مبانی از و است تلفیقی
 زننکدۀ  بکرهم  نیروهکای  و ازدواج پاسکدار  نیروهای میان هاازدواج تمام در گرچه است معتقد
 در منفکی  و مثبکت  هکای جنبکه  میان تعادل است مهم آنچه اما دارد؛ وجود درگیری و نبرد آن

 زناشکویی  رفاقت تقویت و رابطه بازسازی گاتمن، روش به درمانیزوج هدف است. ازدواج
 مشکتر   حکس  داشتن معنا و تعارض مدیریت کند کمک هازوج به رهگذر، این از تا است
 پژوهشی در (2111) 1کالیر دی و گاتمن (.1935 همکاران، و )هواسی بیاموزند را رابطه در
 مثکل  یککدیگر  با هازوج آن در که است ازدواجی موفق، و شاد ازدواج یک که دادند نشان
 مثبت و محترمانه مالیم، ایشیوه به را خود زناشویی تعارضات و کنندمی رفتار دوست یک

 علمککی، هککایروش از اسککتفاده بککا گککاتمن (.2116 همکککاران و )هککدنبرو کننککدمککی مککدیریت
 و سکرخوردگی  خشم، سردرگمی و دبار میان از و کرده بررسی را زیادی زوجین مکالمات
 و بماننکد  هکم  کنکار  هازوج برخی شودمی سبب که است کشیده بیرون را هاییتفاوت انزوا،
 چهکار  وجکود  گکاتمن  نظریکة  طبکق  (.1939 ،همککاران  و زاده)ساکی شوند جدا دیگر برخی
 16 بکا  ارتبکاط  در باال شدت با سکوت( و گیریجبهه سرزنش، )انتقاد، مخرب ارتباطی شیوۀ
 شکده مطکرح  مستحکم هلأت ةخان یآموزش مدل است. طالق کنندۀبینیپیش اطمینان، درصد
 احساسکات،  بکه  نسکبت  گمکانی خکوش  دوسکتی،  در مبنکا  یکک  ساخت شامل گاتمن، سوی از

 بکه  نسکبت  گمکانی خکوش  اسکت.  مشکتر   مفکاهیم  از نظکام  یکک  ایجاد و هاتعارض مدیریت
 منفکی  تکأثیرات  از جلوگیری برای زوجین بین کافی مثبت احساسات دهندۀنشان ،احساسات
 اصککالحی هککایتککالش در هککازوج توانککایی معنککی بککه تعککارض مککدیریت هاسککت.تعککارض
 تکا  سکازد مکی  قکادر  را هکا آن ،ینزوج میان مثبت احساسات دیگر و عالقه .است آمیز موفقیت
 اگککر حتککی بپردازنککد، گککوو گفککت بککه نیککز مسککموم شککرایط در رابطککه، بککه زدن صککدمه بککدون
 مفکاهیم  ایجکاد  یعنکی  ،آخکر  عنصکر  نشکود.  منجکر  هکا آن میکان  تعارضکات  حل به گوهاو گفت

 از ککردن  حمایکت  بکا  ککه  شکود مکی  ازدواج در مشتر  فرهنگ یک ایجاد شامل مشتر ،
 (.2119 ،2)والکر است همراه یکدیگر یاهایؤر و اهداف

                                                                                                                                        
1.  De Claire 

2.  Walker  
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 نیافتن کاهش در را گاتمن رویکرد با مداخله اثربخشی ای،مطالعه در (2115) پاست
 نشکان  نیز هاپژوهش سایر داد. نشان والدینی دورۀ به گذار هنگام در زناشویی رضایت سطح
 مشککالت  ککاهش  زناشکویی،  رضایت افزایش سبب گاتمن روابط سازیدنی رویکرد دادند
 و )مکدنی  تنهکایی  احساس کاهش (،2119 همکاران، و )بابکا  مخرب تعارض و زناشویی
 افککزایش و (1935 ،همکککاران و )هواسککی زناشککویی فرسککودگی کککاهش (،1936 ،همکککاران
 است. شده (1936 ،همکاران و )محمدی زناشویی صمیمیت
 مداخلة تأثیر سنجیهمبه پژوهش تاکنون که جهت آن از شدهبیان مطالب به توجه با
 تعکارض  بکر  گکاتمن  روابکط  سکازی دنکی  رویککرد  و مکدار هیجکان  رویکرد بر مبتنی آموزشی
 آموزشکی  مداخلکة  دو اثربخشی است درصدد پژوهش این است، نپرداخته زنان در زناشویی
 در زناشکویی  تعکارض  بکر  گکاتمن  روابکط  سازیدنی رویکرد و مدارهیجان رویکرد بر مبتنی
 گوید. پاسخ پرسش دو به تا کند مقایسه را زنان

 روابکط  سکازی دنکی  رویککرد  و مدارهیجان رویکرد بر مبتنی آموزشی مداخلة دو آیا
 استب اثربخش زنان در زناشویی تعارض بر گاتمن

 روابکط  سکازی دنکی  رویککرد  و مدارهیجان رویکرد بر مبتنی آموزشی مداخلة دو آیا
 دارندب زنان در زناشویی تعارض بر متفاوتی اثر گاتمن

روش
 جامعکة  بود. گواه گروه با آزمونپس ک آزمونپیش طرح با تجربینیمه نوع از حاضر پژوهش
 بکا  ارتبکاطی  مشککالت  دلیلبه 1936 سال در که بودند خمین شهرستان زنان پژوهش آماری
 بکین  از بودند. کرده مراجعه فراز مشاورۀ مرکز به تخصصی هایکمک دریافت برای همسر،
 مداخلکة  برنامکة  در نفکر  12 تصکادفی  صکورت بکه  که شدند انتخاب خانم 96 کنندگانمراجعه
 و گکاتمن  روابط سازیدنی مداخلة برنامة در نفر 12 مدار،هیجان رویکرد بر مبتنی آموزشی
 24 زنکان  از بودند عبارت پژوهش به ورود هایمال  شدند. گمارده گواه گروه در نفر 12
 آشکفتگی  مکاه  6 حداقل سابقة مشترکشان، زندگی از سال 5 تا 1 گذشت با که ایساله 41 تا

 کارشناسکی  بیشکتر  و دیکپلم  حکداقل  تحصیالت با فرزند، دارای همچنین، و دارد را زناشویی
 دیبکت  حکاد،  روانکی  و جسکمی  بیمکاری  به ابتال نیز خروج هایمال  بودند. دارخانه و ارشد
 طکول  در افکراد  زنکدگی  در دیرمترقبکه  حکوادث  وقوع و تکالیف انجام عدم جلسه، 9 از بیش
 بودند. مداخله دورۀ
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ابزار
 بکرای  (1973) براتکی  و ثنکایی  سکوی  از نامهپرسش این :8زناشوییتعارضنامةپرسش
 هکا زوج تعارض که است پرسش 42 دارای نامهپرسش شد. ساخته زناشویی تعارض سنجش
 جنسکی  رابطکة  ککاهش  (،27،21،14،3،9 هکای )پرسش همکاری کاهش شامل زمینه 7 در را

 هکککای)پرسکککش هیجکککانی هکککایواککککنش افکککزایش (،99،21،15،11،4 هکککای)پرسکککش
 (،96،91،24،11،7 هکای )پرسش فرزند حمایت جلب افزایش (،41،93،94،23،22،16،11،5

 رابطکه  ککاهش  (،95،91،29،17،12،6 های)پرسش خود خویشاوندان با فردی رابطة افزایش
 یکدیگر از مالی امور کردن جدا و (42،41،97،25،13،1 های)پرسش همسر خویشاوندان با

 نیکز  را زناشکویی  تعکارض  شدت اینکه ضمن سنجد.می (91،92،26،21،19،1،2 های)پرسش
 بکه  لیککرت  طیکف  اسکاس  بکر  هکا پرسکش  پاسکخ  (.1931 همکاران، و )بهاری کندمی برآورد
 5 تکا  1 از هکا گویکه  و بکوده  همیشکه  و اوقکات  بیشکتر  اوقکات،  گاهی ندرت،هب هرگز، صورت
 و اسکت  211 بیشتر و 42 آزمودنی سوی از شدهکسب امتیاز حداقل است. شده گذاری نمره
 194 تکا 115 ةدامنک  در ،هنجکار هب زناشویی روابط دارای 114 تا 71 ةدامن در خام ۀنمر با افراد
 یکا  و شکدید  تعکارض  دارای بکاالتر  و 295 خکام  ۀنمکر  و هنجکار هبک  حد  از بیش تعارض دارای
 و بیشکتر  تعارض معنی به بیشتر ۀمرن نامهپرسش این در لذا، د.هستن پذیرآسیب شدیداا روابط
 و تپکه  سکوگلی  نعمتی مطالعة در ابزار این اعتبار ضریب است. بهتر ةرابط معنای به کمتر ۀنمر

 است. آمده دستبه /11 (1931) همکارانش و بهاری مطالعة در و /76 (1936) همکارانش

اجراشیوة
 تعکارض  بکودن  دارا جهکت  از اولیکه  مصکاحبة  طکی  فکراز  مشاورۀ مرکز به مراجعان ماه، 2 طی

 شد. سنجیده آموزشی جلسات در شرکت برای هاآن تمایل سپس و شدند ارزیابی زناشویی
 صکورت به آزمونپیش عنوانبه زناشویی تعارض نامةپرسش تکمیل از پس کنندگانشرکت
 12 مکدار، هیجکان  رویککرد  بکر  مبتنی آموزشی مداخلة گروه در نفر 12) گروه 9 در تصادفی
 گکروه  دو هر شدند. گمارده گواه( گروه در نفر 12 و گاتمن روابط سازیدنی گروه در نفر

 در کردنکد.  دریافکت  را هکا آموزش دقیقه 31 مدتبه جلسه 1 طی هفتگی صورتبه آزمایش
 و آزمکون پکیش  آزمایش، گروه دو با زمانهم آموزش، ارائة بدون نیز  گواه گروه خصوص

                                                                                                                                        
1.  Marital Conflict Questionnaire (MCQ) 
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 بکه  اقدام مرکز، به مراجعه با گروه، سه هر مجدداا ماه 9 گذشت از پس شد. اجرا آزمونپس
 آزمکون  از نیکز  هکا داده تحلیکل  و تجزیکه  بکرای  کردنکد.  زناشکویی  تعارض نامةپرسش تکمیل
 و تجزیکه  افزاراس.پی.اس.اس.نرم کارگیریبه با و شد استفاده چندمتغیری کواریانسِ تحلیل
 شکده  گزارش مداخلهدو جلسات پروتکل 1 شمارۀ جدول در گرفت. صورت هاداده تحلیل
 است.

 

 دومداخله جلسات پروتکل  8جدول

مدارآموزشمبتنیبررویکردهیجانجلسه
یسازیغنکردیروآموزشمبتنیبر

روابطگاتمن
کننککدگان، بیککان آشککنایی و معرفککی شککرکت  اول

-منطککق و اهککداف جلسککات، ایجککاد اتحککاد   

درمککانی، ارزیککابی ماهیککت تعککارض و ارائککة   
تکلیف در قالب توجکه بکه حکاالت هیجکانی     

 خوشایند و ناخوشایند

کننککدگان، بیککان منطککق و  آشککنایی شککرکت  
آموزشکککی، آشکککنایی بکککا  اهکککداف جلسکککات

آناتومی مشاجره و آمکوزش ککاهش عاطفکة    
منفی طی تعارض از طریق پکردازش دعواهکا   

 آورو اتفاقات پشیمانی
تشخیص و توصکیف چرخکة تعکاملی منفکی،      دوم

ارزیکککابی رابطکککه و پیونکککد دلبسکککتگی بکککین  
شکان و ارزیکابی   کنندگان و همسکران  شرکت

 مشکل و موانع دلبستگی

سککککوارکار سرنوشککککت  معرفککککی چهککککار   
)انتقادگری، تدافعی بکودن، تحقیکر ککردن و    

 طفره رفتن(

نشدۀ زیربنای دستیابی به احساسات شناسایی سوم
هککای تعککاملی، تمرکککز بیشککتر بککر    موقعیککت

های دلبستگی و باال هیجانات، نیازها و ترس
کننکدگان از هیجانکات   بردن آگاهی شرکت
در های داغ و ارائکة تکلیکف   اولیه و شناخت

قالب تجربة مجکدد تعکامالت همکراه بکا بیکان      
 احساسات خالص

آشنایی با نقشکة عشکق، طراحکی نقشکة عشکقِ       
هکای مهکر و   نامة نقشکه جدید، تکمیل پرسش

حرمتی  محبت، تحسین و احترام و پادزهر بی
اعتنایی و ارائة تکلیف در قالکب تمکرین   و بی
 سؤالی21مسابقة 

اساس احساسات گیری تعارض بر از نو قاب چهارم
زیربنایی و نیازهای دلبستگی، آگکاهی دادن  

کننکدگان در مکورد تکأثیر تکرس و     به شرکت
هککای دفککاعی خککود بککر فراینککدهای   مکککانیزم

شککناختی و هیجککانی و توصککیف چرخککه در   
 بافت و زمینة دلبستگی

آشنایی با مفهوم حساب بانکی عاطفی، ارائة  
مراتب تعامالت صمیمی )شامل توجه سلسله
وگو، ابراز محبت، سر، ابراز عالقه، گفتهم
طبعی مشتر ، ابراز همدلی و حمایت شوخ

هیجککانی( و ارائککة تکلیککف در قالککب تمککرین  
 انگیزساعت  شگفتپنج
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   8جدولادامة

  مدارآموزشمبتنیبررویکردهیجان جلسه
یسازیغنکردیروآموزشمبتنیبر

 روابطگاتمن
شده، جلکب  نیازهای طردتردیب به شناسایی  پنجم

کننکدگان بکه شکیوۀ تعامکل بکا      توجه شکرکت 
شککان و انعکککاس الگوهککای تعککاملی همسککران
 ها با احترام و همدلی آن

 
آموزش استفاده از دستة کارت سالسا )برای 

ارائکة   و محبت، عشق، رابطة جنسی مطلوب(
 بازی بقا در جزیرۀ گاتمنتکلیف

ایجککاد  هککا،تسککهیل بیککان نیازهککا وخواسککته    ششم
هککای درگیککری هیجککانی و ایجککاد دلبسککتگی 
 جدید با پیوندی ایمن بین همسران

 
آموزش حل مسئله، متقاعدسکازی و سکازش   

ها و ارائة تکلیف در قالب تمرین در تعارض
 ای برای تسهیل سازشحلقهروش دو

 هفتم
هکای تعکاملی جدیکد    آموزش ایجاد موقعیکت 

کننکدگان بکا همسرانشکان، پایکان     بین شرکت
زا و دادن به الگوهای تعاملی کهنکة تعکارض  

 سازی الگوهای تعاملیشفاف

 

آمکککوزش هکککدایت هیجانکککات، مکککدیریت    
وگوهکای روزمکرۀ   هیجانات از طریکق گفکت  

دهنککدۀ اسککترس، آمککوزش مککدیریت  کککاهش
خشم و ارائة تکلیکف در قالکب تمکرین بکرج     

 کادذی
شککده، خالصککه و  تقویککت تغییککرات ایجککاد   هشتم

 آزمونو پسبندی، اختتام  جمع
 

آموزش داشتن آیین پیوند و خلکق مفهکومی   
 آزمونبندی و اختتام و پسمشتر ، جمع

اخالقیمالحظات
 اصکل  راسکتای  در کردنکد،  شکرکت  آموزشکی  هایگروه در خود تمایل با اینکه ضمن اعضا

 اخالقکی  اصول رعایت دلیلبه همچنین، شد. رعایت کنندگانشرکت گمنامی حق رازداری،
 بکه  نیز رایگان صورتبه شد( ارائه آزمایشی هایگروه در آنچه )مشابه آموزشی هاینشست
 شد. داده اختصاص نیز گواه گروه در کنندگانشرکت

هایافته
 اول آزمکایش  گکروه  در ییزناشکو  تعارضکات  ةنامک پرسکش  هکای نمکره  یفیتوصک هایشاخص
 سکه  در گکواه  و گکاتمن(  روابکط  سکازی دنکی  )رویکرد دوم آزمایش (،مدارجانیه کردیرو)

 گونکه همکان  اسکت.  شکده  هئارا 2 شمارۀ جدول در ییرگیپ و آزمونپس آزمون،شیپ ةمرحل
 گککروه  دو در زناشکویی  تعکارض  نمکرات  نیانگیک م شکود، یم هدهامش 2 شمارۀ جدول در که
 .است داشته کاهش ،گواه گروه با سهیمقا در رییگیپ و آزمونپس ةمرحل در شیآزمکا



 58...مقایسةتأثیرمداخلةآموزشیمبتنیبررویکرد

 

 در آن هکای مؤلفکه  و زناشویی تعارض پیگیری و آزمونپس آزمون،پیش نمرۀ توصیفی هایآماره2جدول
 مطالعه مورد هایگروه




پیگیریآزمونپسآزمونپیش
 M SD M SD M SDگروهمتغیر

تعارضکلنمرة
زناشویی

 34/5 41/15 14/5 75/12 11/1 41/115 مدارجانیه کردیرو
 34/5 51/15 16/6 99/12 52/5 99/116 یسازیدن کردیرو

 16/7 31/114 12/6 19/112 72/3 75/116 گواه

همکاریکاهش
 67/1 51/15 11/1 16/15 16/1 51/16 مدارجانیه کردیرو
 43/1 99/3 56/1 51/1 21/9 99/15 یسازیدن کردیرو

 12/1 66/19 12/2 51/19 21/2 16/14 گواه

جنسیرابطةکاهش
 29/1 99/11 17/1 66/11 314/1 66/15 مدارجانیه کردیرو
 21/2 16/11 29/2 51/11 11/2 99/14 یسازیدن کردیرو

 67/1 31/12 33/1 19/12 91/1 41/14 گواه

هایواکنشافزایش
هیجانی

 42/2 51/14 17/2 11/19 32/2 25/13 مدارجانیه کردیرو
 74/2 11/13 37/1 51/11 75/9 51/21 یسازیدن کردیرو

 16/2 41/21 72/1 11/21 96/2 19/13 گواه

حمایتجلبافزایش
فرزند

 12/1 19/1 15/1 66/1 66/1 99/3 مدارجانیه کردیرو
 24/1 51/3 91/1 51/3 61/1 66/11 یسازیدن کردیرو

 56/1 51/11 37/1 51/11 51/1 41/12 گواه

فردیرابطةافزایش
خودخویشاوندانبا

 67/1 51/11 71/1 11/11 94/2 66/14 مدارجانیه کردیرو
 96/2 19/3 16/2 41/3 14/9 16/15 یسازیدن کردیرو

 11/2 51/14 24/2 16/14 75/2 19/14 گواه
ةرابطکاهش

بایخانوادگ
وهمسرشاوندانیخو

دوستان

 67/1 41/11 61/1 99/11 71/1 51/15 مدارجانیه کردیرو
 91/1 66/11 71/1 11/11 12/9 99/15 یسازیدن کردیرو

 15/1 11/16 97/1 41/15 11/2 66/15 گواه

یمالامورکردنجدا
گریکدیاز

 11/1 16/14 11/1 19/19 79/1 51/14 مدارجانیه کردیرو
 14/1 11/15 24/1 41/14 51/2 31/14 یسازیدن کردیرو

 21/2 19/15 65/1 25/15 11/2 15/41 گواه
 

 لیککتحل از شککدۀ، ذکککر یرهککایمتغ انیککم تفککاوت یداریمعنکک کککردن مشککخص یبککرا
 در شکده مشکاهده  یهکا تفکاوت  یبررس برای منظور بدین .شد استفاده رهیمتغچند انسیکووار
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 لیککتحل انجککام بککرای الزم یهککامفروضککه ابتککدا ،آن هککایمؤلفککه و زناشککویی تعککارض ریککمتغ
 شد. یبررس رهیمتغچند انسیکووار

 

 رگرسیون هایشیب گنیهم مفروضة 9جدول

P F MS Df SS وابستهمتغیر
 زناشویی تعارض 11/96 9 27/12 12/1 17/1


س
پ


ون

زم
آ

*
وه
گر



 همکاری کاهش 22/5 9 74/1 23/1 23/1
 جنسی رابطة کاهش 19/1 9 67/2 49/1 25/1
 یجانیه هایواکنش شیافزا 13/1 9 93/1 19/1 34/1
 فرزند تیحما جلب شیافزا 11/9 9 12/1 52/1 29/1
 خود شاوندانیخو با یفرد ةرابط شیافزا 112/1 9 99/1 29/1 17/1

99/1 13/1 19/9 9 414/3 
 همسر شاوندانیخو با یخانوادگ ةرابط کاهش

 دوستان و
 گریکدی از یمال امور کردن جدا 14/4 9 95/1 71/1 56/1
 زناشویی تعارض 99/73 9 44/26 27/1 91/1

ری
گی
پی

*
وه
گر



 همکاری کاهش 46/9 9 156/1 62/1 61/1
 جنسی رابطة کاهش 23/2 9 76/1 52/1 66/1
 یجانیه هایواکنش شیافزا 53/14 9 11/4 35/1 42/1
 فرزند تیحما جلب شیافزا 61/2 9 16/1 96/1 27/1
 خود شاوندانیخو با یفرد ةرابط شیافزا 39/4 9 64/1 31/1 45/1

62/1 53/1 61/1 9 11/4 
 همسر شاوندانیخو با یخانوادگ ةرابط کاهش

 دوستان و
 گریکدی از یمال امور کردن جدا 13/7 9 69/2 75/1 52/1

 
 پکراش هکم  متغیکر  ککنش هکم  F انکدازۀ  ککه  اسکت  آن از حکاکی  9 شمارۀ جدول نتایج

 خکط  شکیب  گنکی هکم  فکرض پکیش  و نشکده  رد صکفر  فکرض  لذا، .(≤15/1P) ننیست دار معنی
 است. شده رعایت رگرسیون
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 هاواریانس گونیهم فرض بررسی برای لوین آزمون  4جدول

داریمعنی DF2 DF1 متغیر  Fآماره
 آزمونپس 21/1 2 99 11/1

 زناشویی تعارض
 پیگیری 21/1 2 99 91/1
 آزمونپس 11/1 2 99 13/1

 همکاری کاهش
 پیگیری 37/1 2 99 91/1
 آزمونپس 22/2 2 99 11/1

 جنسی رابطة کاهش
 پیگیری 141/1 2 99 35/1
 آزمونپس 25/1 2 99 23/1

 یجانیه هایواکنش شیافزا
 پیگیری 19/1 2 99 44/1
 آزمونپس 12/2 2 99 19/1

 فرزند تیحما جلب شیافزا
 پیگیری 95/1 2 99 27/1
 آزمونپس 46/1 2 99 24/1

 خود شاوندانیخو با یفرد ةرابط شیافزا
 پیگیری 29/1 2 99 73/1
 شاوندانیخو با یخانوادگ ةرابط کاهش آزمونپس 75/1 2 99 11/1

 پیگیری 49/1 2 99 65/1 دوستان و همسر
 آزمونپس 12/2 2 99 12/1

 گریکدی از یمال امور کردن جدا
 پیگیری 14/2 2 99 14/1

 

 متغیرهکای  واریکانس  برابکری  مفروضکة  ککه  اسکت  ایکن  دهنکدۀ نشکان  4 شکمارۀ  جدول
 هایگروه که گفت توانمی بنابراین، .(≤15/1P) است شده رعایت متغیرها همة در پژوهش
   هستند. یکسان آماری نظر از آزمونپیش مرحلة در شدهانتخاب
 

 آن های مؤلفه و زناشویی تعارض چندمتغیری کواریانس تحلیل تأیید  5جدول

داریمعنی خطایدرجةآزادی درجةآزادی شاخص ارزش Fمقدار
 المبدایویلکس 114/1 52/1 91 11 11/1

 

 در ویلککس  المبکدای  چنکدمتغیری  آمارۀ که است این گویای 5 شمارۀ جدول نتایج
 بنکابراین،  اسکت.  دارمعنکی  (=F 1/52 و  = 15/1Wilks Lambda) درصکد  33 اطمینکان  سکطح 
 و زناشکویی  تعکارض  متغیکر  خطکی  ترکیکب  ککه  شکود مکی  مشخص و شودمی رد صفر فرض
 هستند. متفاوت گروه سه میان آن، هایمؤلفه
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 چندمتغیری کواریانس تحلیل آزمون  6جدول

 SS Df MS F Pمتغیر
مقدار
اثر

زناشوییتعارض
 113/1 /.11 95/32 75/621 2 51/1294 آزمونپس

 722/1 11/1 73/23 56/617 2 12/1295 پیگیری

همکاریکاهش
 193/1 11/1 14/61 59/11 2 16/161 آزمونپس

 731/1 11/1 15/49 96/11 2 79/161 پیگیری

جنسیرابطةکاهش
 913/1 11/1 99/7 61/19 2 96/27 آزمونپس

 951/1 11/1 41/6 91/3 2 61/11 پیگیری

یجانیههایواکنششیافزا
 512/1 11/1 31/15 31/47 2 11/35 آزمونپس

 493/1 11/1 11/3 79/45 2 47/31 پیگیری

فرزندتیحماجلبشیافزا
 211/1 16/1 15/9 14/2 2 13/4 آزمونپس

 272/1 12/1 23/4 79/2 2 46/5 پیگیری
بایفردةرابطشیافزا

خودشاوندانیخو
 654/1 11/1 75/21 11/91 2 11/62 آزمونپس

 533/1 11/1 15/17 15/91 2 11/62 پیگیری
بایخانوادگةرابطکاهش

دوستانوهمسرشاوندانیخو
 526/1 11/1 75/12 62/99 2 24/67 آزمونپس

 517/1 11/1 99/12 16/99 2 12/66 پیگیری
ازیمالامورکردنجدا

گریکدی
 111/1 25/1 49/1 76/2 2 52/5 آزمونپس

 199/1 134/1 76/1 12/6 2 24/12 پیگیری
 

 در گواه گروه با آزمایش هایگروه دارمعنی تفاوت از حاکی 6 شمارۀ جدول نتایج
 روابکط  یسکاز یدنک  برنامة و مدارجانیه کردیرو که ایگونهبه است. زناشویی تعارض متغیر
 گکروه  به نسبت آزمایش هایگروه زناشویی تعارض کاهش در داریمعنی طوربه اندتوانسته
 میککان از همچنکین،  .(≤15/1P) باشککند مکؤثر  پیگیککری و آزمکون پککس مرحلکة  دو هککر در گکواه 
 طکور به اندتوانسته روابط یسازیدن برنامة و مدارجانیه کردیرو زناشویی تعارض های مؤلفه
 هکای واککنش  شیافکزا  ی،جنسک  ةرابطک  ککاهش  ی،همککار  ککاهش  هکای مؤلفه بر داریمعنی
 شکاوندان یخو با یخانوادگ ةرابط کاهش و خود شاوندانیخو با یفرد ةرابط شیافزا ی،جانیه

 جکدا  و فرزند تیحما جلب شیافزا هایمؤلفه بر اما ؛(≤15/1P) باشد مؤثر دوستان و همسر
 .(≥15/1P) نبودند مؤثر گریکدی از یمال امور کردن
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 آزمایش های گروه در آن هایمؤلفه و زناشویی تعارض نمرات سنجیهم برای بونفرونی آزمون  7جدول

داریمعنی هاتفاوتمیانگین متغیر مراحل گروه
 سازی دنی رویکرد ،مدارجانیه کردیرو 95/1 11/1

 آزمونپس
 تعارض
 زناشویی

 گواهمدارجانیه کردیرو -11/16 11/1
 گواه سازیدنی رویکرد -95/17 11/1
 سازی دنی رویکرد ،مدارجانیه کردیرو 97/1 11/1

 اهمدارگوجانیه کردیرو -3/15 11/1 پیگیری
 گواه سازیدنی رویکرد 91/17 11/1

 

 سکازی دنکی  رویککرد  بین زناشویی تعارض متغیر در داد، نشان 7 شمارۀ جدول نتایج
 گکروه  بین تفاوت اما ؛(≥15/1P) نبود دارمعنی تفاوت مدار،هیجان رویکرد و گاتمن روابط
 متغیکر  برای پیگیری و آزمونپس در گواه گروه با سازیدنی رویکرد و مدارهیجان رویکرد
 هر که بود آن از حاکی نیز پیگیری مرحلة نتایج .(≤15/1P) است دارمعنی زناشویی تعارض
 نیکز  ایکن  ککه  دارنکد  کمتکری  هکای میکانگین  گکواه  گکروه  بکا  سکنجی هکم  در مداخله گروه دو
 بود. مداخله اثر ماندگاری و زناشویی تعارض کاهش دهندۀ نشان

 گیرینتیجهوبحث

 و مکدار هیجکان  رویککرد  بکر  مبتنکی  آموزشکی  مداخلکة  تأثیر مقایسة حاضر، پژوهش از هدف
 حکاکی  پکژوهش  این برآیند بود. زنان زناشویی تعارض بر گاتمن روابط سازیدنی رویکرد
 بکه  زناشکویی  تعکارض  بر گاتمن روابط سازیدنی و مدارهیجان رویکرد دو هر اثرگذاری از

 جنسکی،  رابطکة  همککاری،  شکامل  ککه  زناشویی تعارض ابعاد خصوص در بود. کلی صورت
 بکا  رابطکه  خکود،  خویشکاوندان  بکا  فکردی  رابطکة  فرزنکد،  حمایکت  جلب هیجانی، هایواکنش

 رویککرد  بکر  مبتنکی  مداخلکة  شود،می یکدیگر از مالی امور کردن جدا و همسر خویشاوندان
 جکداکردن  و فرزنکد  حمایت جلب افزایش همکاری، کاهش جزبه ابعاد همة در مدارهیجان
 افکزایش  ابعکاد  از دیکر بکه  نیکز  گکاتمن  روابکط  سکازی دنی و بود معنادار یکدیگر از مالی امور
 در یککدیگر  از مکالی  امکور  جکداکردن  و فرزنکد  حمایت جلب افزایش هیجانی، هایواکنش
 بود. اثرگذار ابعاد سایر

 تعکارض  بکر  مدارهیجان مداخلة اثرگذاری خصوص در پژوهش این از حاصل نتایج
 پریسککت (،1936پورشککهریاری) و سککالمی (،1937) امیرآبککاد موسککوی بککا سککوهککم زناشککویی
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 کشکور،  از خکارج  در شکده انجکام  هکای پکژوهش  در بکود.  (2119) پولسکون  و تای و (2114)
 باشکد،  ککرده  بررسکی  زناشکویی  تعکارض  بر را آموزشی مداخلة این اثر مستقیماا که پژوهشی
 و )واژاپیلکی  زناشکویی  رضکایت  افکزایش  و ارتباط تقویت بر آن اثرگذاری لیکن نشد؛ یافت
 درمکانی زوج شکد.  هکا پکژوهش  در (2115 ککاترین،  ؛2117 همکاران، و الیزابت ؛2111 ریز،
 از برخاسکته  وگوهکای گفکت  و هیجکان  حیکاتی  ارزش و کلیکدی  نقکش  بر هیجان، بر متمرکز
 و دمیرچککی)صککدری دارد تأکیککد کنشککیهککم الگوهککای دهککیسککازمان بککر هککاهیجککان نیککروی
 در هیجانکات  مشکارکت  بکر  آن اصکلی  تأکیکد  که رویکرد این در واقع،در (.1936 همکاران،
 سکاختن  آشککار  بکر  درمکان  در تکالش  اسکت،  آشکفته  هکای زوج ناسازگاری دائمی الگوهای
 و ایمکن  شکیوۀ بکه  هیجانکات  ایکن  ایجکاد  در هکا زوج توانکایی  تسکهیل  و پکذیر آسکیب  هیجانات 
 تعامکل  الگکوی  ایمکن،  بکافتی  در هیجانکات  پکردازش  که است آن بر اعتقاد است. آمیز محبت
 دوسکت  افکزایش  و آشکفتگی  سکطح  شکدن  آرام سکبب  ککه  کنندمی ایجاد جدیدتر و ترسالم
 زوککارینی،  و )جانسکون  شکود مکی  زناشویی رضایت و سازگاری افزایش نهایت، در و داشتن
 مداخلککة بککا آموزشککی دورۀ در کننککدگانشککرکت داد نشککان نیککز (2111) میلیکککین (.2111
 هیجانکات  از بیشتر خود، مکالمات در بیشتر دلیِهم ضمن آموزش، اتمام از پس مدار هیجان
 ککه  طکور همکان  (.1931 همکاران، و الحق)ضیاء کردندمی استفاده نیز دلبستگی زبان و اولیه

 سکازگاری  افکزایش  سکبب  دلکی هکم  بکاالرفتن  داد، نشکان  پژوهشکی  در نیکز  (1937) احمدوند
 شود.می زناشویی تعارضات کاهش بالتبع، و زناشویی زدگیدل کاهش زناشویی،
 نیکز،  زناشکویی  تعکارض  بر گاتمن سازیدنی اثرگذاری معناداری خصوص در نتایج
 پاسکت  و (2117) بابککا   (،1937) همککاران  و برومنکد اقبکال زارعکی  هایپژوهش با همسو
 یکا  و شکده ابکراز  خشکم  میکزان  زناشکویی،  ناسازگاری اصلی عامل گاتمن نظر از بود. (2115)

 بکروز  سکبب  ککه  اسکت  دفکاعی  گیکری فاصکله  و ککردن  تحقیکر  بلککه  نیست؛ تعارضات تعداد
 روابکط  در منفکی  رفتارهکای  همکة  ککه  کنکد مکی  بیکان  وی شکود. مکی  زناشکویی  هکای آشفتگی
 را هکا آن و هستند ترفرساینده رفتارها بقیة از رفتارها برخی بلکه ندارند؛ برابر تأثیر فردی میان
 (2119) فینچکام  ککه  طکور همکان  کند.می معرفی «مهلک ارتباطات سواراسب چهار» عنوان با
 افکزایش  را زناشکویی  تعارضکات  شکایت و گله انتقاد، که کندمی بیان خود تحقیقات در نیز
 طکالق  هکای کنندهبینیپیش عنوانبه را انتقاد و تعصب فاکتور دو نیز (2115) لوت و دهد می
 رابطکة  ابعکاد  در گکواه  گکروه  بکا  آزمکایش  گکروه  دو هر معنادار تفاوت مورد در د.کر مطرح
 گفکت  تکوان مکی  جنسکی  رضکایت  و همسکر  خویشاوندان با رابطه خود، خویشاوندان با فردی
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 بکا  همسکو  جبهکة  در و تعکارض  دارای شوهر و زن از هریک هایخانواده که آنجا از معموالا
 عکاطفی  نظکر  از را شکان فرزنکدان  انکدازه،  از بکیش  پشکتیبانی  بکا  کنندمی تالش اند،فرزندانشان

 آرامکش  و پایکداری  زننکدۀ هکم بکر  را دیگکری  خانوادۀ هریک زوجین، بنابراین، کنند. نیاز بی
 افکزایش  نیکز  خود خویشاوندان با رابطه دوران این در بالتبع و دانندمی خود مشتر  زندگی
 فکاکتور  چنکد  بکه  زنکان  در ویکژه بکه  که جنسی رضایت (.1914 ذاکر،ثنایی و )حسینی یابدمی
 مکدار هیجکان  رویککرد  طبق هیجان مدیریت با (،2115 )النگ، است مرتبط ارتباطی و فردی
 سکردی  آن دنبکال بکه  و منفکی  هیجانات سبب ارتباطی الگوهای اینکه دلیلبه یابد.می افزایش
 زوجین طرفی از دارد. دنبالبه را جنسی ارتباط کیفیت کاهش نهایت،در است، شده عاطفی
 بکا  را دیرجنسی و جنسی حسیِ و عاطفی هایتماس توانندمی سازیدنی مداخالت واسطةبه

 خکود  همسکر  بکا  بیشتری نزدیکی و صمیمیت احساس طریق این از و کنند برقرار خود همسر
 (.1935 همکاران، و )مظهری یابد کاهش هاآن هایتعارض میزان نتیجه،در و باشند داشته

 جلکب  هکای مولفکه  در گکواه  و آزمکایش  گروه دو دارمعنی تفاوت عدم خصوص در
 همککارانش  و مکامی  پژوهش با همسو نیز یکدیگر از مالی امور کردن جدا و فرزند حمایت
 رابطکة  بکه  مربوط آنکه از بیش فرزندان حمایت جلب کاهش گفت توانمی احتماالا (1935)
 نتیجکه، در و دارد ارتبکاط  هکا آن از خکارج  رابطکة  بکه  باشد، زوجین دستکاری قابل و نفریدو
 از یکی است. آموزشی دورۀ در فرزندان حضور و آموزش ترطوالنی دورۀ مستلزم آن تغییر
 بکه  توجکه  بکا  لکیکن  است؛ یکدیگر از مالی امور کردن جدا زوجین، بین انگیزتعارض مسائل
 مسکتقل  درآمد فاقد و شده انتخاب دارخانه زنان بین از حاضر پژوهش در نمونه گروه اینکه
 نداشکتند.  گکواه  گروه با داریمعنی تفاوت یکدیگر از مالی امور کردن جدا مولفة در بودند،
 تأیید هیجانی واکنش مولفة در را مدارهیجان رویکرد بیشتر اثرگذاری حاضر پژوهش نتایج
 از آگاهی هیجانی، نمادگذاری هیجانی، آگاهی افزایش قابلیت با مدارهیجان رویکرد کرد.
 ککه  را خکود  فکردی بکین  روابکط  تا کندمی کمک فرد به هاپردازش تغییر و تجربه در عاملیت
 در باشکد.  داشکته  آن بکر  بیشکتری  کنتکرل  و دهکد  تغییکر  اسکت،  همسر با رابطه هاآن ترینمهم

 بکه  آن بروز و هیجان گشودگی یکدیگر؛ از زوجین حمایت بر تأکید با مدارهیجان جلسات
 زنکدگی  در جدیکد  تجکارب  بیکان  هکا؛ آن شناسکایی  و خکود  هیجانات بر تمرکز مثبت؛ طریق
 از مراقبکت  بکر  تأکید رابطه؛ در جدید تعامالت دهیشکل آن؛ با همراه هیجانات و زناشویی
 زوجکین  بکه  زناشکویی  زنکدگی  در هکا آن حذف و منفی تعاملی هایچرخه شناسایی و همسر
  یکک  پرتو در و (2119 )دالگلیش، کنند بازسازی همسرشان با را خود ارتباط تا کرد کمک

 ج
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 افکزایش  از منظکور  شکود.  کاسکته  هکا آن زناشکویی  هکای تعکارض  میزان از مؤثر و سالم ارتباط
 بکه  تمایکل  عکدم  یککدیگر،  نظکرات  بکه  توجکه  در زوجین از هریک تمایل میزان نیز همکاری
 )براتی، است مختلف هایزمینه در هم با توافق و همسر نظرات دلیلبی کردن رد و مخالفت
 کمکک  هکا زن جملکه از زوجکین،  بکه  آموزش گفت، توانمی شدهذکر یافتة تبیین در (.1913
 وگوگفت یکدیگر با و دهند گوش یکدیگر هایحرف به مؤثر و مفید ایگونهبه تا کندمی
 پیگیکری  مرحلکة  نتکایج  کننکد.  حکل  را خود مسائل و مشکالت متقابل بحث طریق از تا کنند
 گکواه،  گکروه  بکا  مقایسکه  در مداخلکه  گکروه  دو هکر  ککه  بکود  آن از حکاکی  نیکز  ماه 9 از پس

 مداخلکه  اثر ماندگاری و زناشویی تعارض کاهش دهندۀنشان که دارند کمتری هایمیانگین
 هکای تجربکه  بکه  یکابی دسکت  بکا  مکدار هیجکان  رویکرد گفت، توانمی یافته این تبیین در است.
 و (2111 )جانسککون، هکا آن مجکدد  پکردازش  و هکا زوج از هریکک  موضکع  در نهفتکه  هیجکانی 
 برآینکدهای  ککه  شکوند مکی  سکبب  زناشکویی  صمیمیت ایجاد با زناشویی سازیدنی همچنین،
 (.1935 همکاران، و پور)کیانی بمانند پایدار درمانی

 انجکام  بکه  توجکه  بکا  جوامکع،  سکایر  بکه  برآینکدها  پکذیری تعمیم که است گفتنی درپایان،
 همچنکین،  گیکرد.  صکورت  احتیکاط  با بایدمی خمین شهرستان ساکن زنان روی حاضر پژوهش
 شود می پیشنهاد لذا، بود. حاضر پژوهش هایمحدودیت دیگر از دسترس در گیرینمونه شیوۀ
 و شکود  بررسی هایافته تکرارپذیری امکان مختلف، هاینمونه روی مشابه هایپژوهش انجام با

 و مردان و زنان در اثربخشی مقایسة منظوربه زوجین، روی مذکور مداخالت انجام با همچنین،
 یابد. ارتقا برآیندها پایداری و اثرگذاری سطح متقابل، صورتبه هاآموزش ارائة

گزاریسپاس
 شکان  همکاری و صدر صعة واسطة به گواه و آزمایش های گروه در کنندگان شرکت تمام از
 قکدردانی  پژوهش اجرایی مراحل بهتر هرچه انجام راستای در فراز مشاورۀ مرکز همکاران و
 کنیم. می

منابع
 سکازگاری  افکزایش  و زناشویی زدگی دل کاهش در همدلی آموزش اثربخشی بررسی (.1937) .ا ،احمدوند
 .61-41 (،21) 9 ،رفتاری علوم در نوین هایپیشرفت تهران. شهر در متأهل زنان در
 زوجکین  رضکایت  بکر  گروهکی  مدار هیجان درمانی زوج اثربخشی (.1939) ح. ،احمدبرآبادی و ا.، اعتمادی،
 و بکالینی  شناسکی  روان هکای پکژوهش  مشکهد.  2 ناحیکه  پرورش و آموزش مشاوره مرکز به کننده مراجعه
 .114-35 چهارم، سال ،مشاوره



 53...مقایسةتأثیرمداخلةآموزشیمبتنیبررویکرد

 

 و دگینک ز کیفیکت  ارتقکاء  بکر  روابکط  سازیدنی آموزش اثربخشی بررسی .(1935) ح. حیدری، و .،م امینی،
 .91-29 (،2) 9 ،جامعه سالمت و آموزش .هلتأم دانشجویان زناشویی رضایت
 کپارچکه ی ککرد یرو آمکوزش  یاثربخشک  (.1934) .ع کیکامنش،  و .،ع آبکادی، شفیع .ش نژاد،ینواب .و ،یباباخان

 .32-71(،2) 2 ،خانواده شناسیروان یی.زناشو تعارضات کاهش و یآگاهذهن شیافزا بر فلدمن
 ارشکد.  کارشناسکی  نامکة پایکان  .شکوهر  و زن متقابکل  روابکط  بر زناشویی هایتعارض تأثیر (.1913) ط. براتی،

 رودهن واحد اسالمی آزاد دانشگاه
 هکای مهکارت  آمکوزش  تکأثیر . (1931) ف. بهرامکی،  و ح.، مولکوی،  ا،. احمدی، م.، زاده،فاتحی ف.، بهاری،

 هکای پکژوهش  .طکالق  متقاضکی  متعکارض  هکای زوج زناشکویی  هکای ضتعار کاهش بر همسران ارتباطی
 .71-53 (،1) 1 ،مشاوره و بالینی شناسی روان
 بعثت انتشارات تهران: .ازدواج و خانواده سنجش هایمقیاس (.1973) ط. براتی، و ،.ب ثنایی،
 فرزنکدان  زناشکویی  تعکارض  بکا  والکدین  زناشکویی  تعکارض  مقایسکة  (.1914) ب. ذاککر، ثنایی و ف.، حسینی،

 .36-73 (،4) 1 ،تربیتی نوین هایاندیشه ها.آن همسردار
 بکر  یمبتنک  یگروه ةسیمقا .(1937) .م ی،عسکر و س.، ،انینجارپور م.، ،فردیصادق .،ر ،برومند اقبال یارعز

 زنکان  297 در ییزناشکو  تعارضکات  ککاهش  و تیرضکا  شیافکزا  بر گالسر انتخاب یةنظر و گاتمن یةنظر
 .16-77 (،1) 22 ،هرمزگان یپزشک مشاوره یاثربخش .متأهل
 بکه  امیکد  و زناشکویی  صمیمیت بر نگرمثبت درمانیزوج آموزش اثربخشی (.1936) م. آبادی، و ح.، زارعی،

 .113-31 (،2) 16 ،یزد بهداشت دانشکدۀ زنان. زندگی
 روی مکدار هیجان درمان اثربخشی (.1934) ا. علینژاد، و پ.، نجفی،کاوه م.، سودانی، آ.، ای،کرهپورزاهدی

 علکوم  و شناسکی روان انسکانی،  علکوم  المللکی بین کنفرانس دومین .متعارض هایزوج زناشویی سازگاری
 .اجتماعی
 آمککوزش اثربخشککی بررسککی .(1939) .م احمککدی، و ب.، ذاکککر،ثنککایی  .، زهراکککار، ف.، زاده، سککاکی

  (،52) 19 ،مشکاوره  هکای پکژوهش  .زناشکویی  شکادمانی  بکر  گکاتمن  مکدل  اسکاس  بر زناشویی های مهارت
97-51. 
 مکدار هیجان درمانیزوج بررویکرد مبتنی آموزش اثربخشی بررسی (.1936) م. پورشهریاری، و پ.، سالمی،
 مککدیریت المللکی  بکین  کنگککرۀ تهکران،  زوج(. دو مکوردی  )مطالعککة زناشکویی  تعکارض  دارای زوجکین  در

   شناختیروان علوم و روان بهداشت
 در هیجکان  بکر  متمرکز درمانیزوج تأثیر (.1936) ه. زاده،تاروردی و ع.، االسالمی،شیخ ا.، دمیرچی،صدری

 (،1) 7 ،خانواده درمانیروان و مشاوره نابارور. زوجین در آالیشی بی و زناشویی تعارض رابطه، کیفیت
125-145. 
 درمکانی زوج تکاثیر  (.1931) م. دکروی، مدرس و ب.ع.، آبادی،هاشم قنبری ح.، آبادی،حسن م.، ضیاءالحق،
 .66-43 (،23) 1 ،پژوهیخانواده زناشویی. سازگاری بر مدارهیجان
 تعارضکات  بکر  هیجکانی  امنیکت  آمکوزش  اثربخشکی  (.1931) ا. بادبکان،  و ل.، تهرانی،حکیمی م.، زاده،فاتحی

 .124-119 (،1) 11 ،زنان شناختیروان اجتماعی مطالعات اصفهان. شهر متأهل زنان زناشویی
 بر مبتنی الگوی اثربخشی مقایسة (.1932) ا. پور،سعدی و خ.، نوده،احمدی ا.، اعتمادی، ح.، افشار، کشاورز
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 9 ،خکانواده  درمکانی روان و مشکاوره  زناشکویی.  رضایت بر مدارهیجان درمان با شخصی هایسازه تحلیل
(4،) 619-641. 
 و درمککانی ۀوار طککرح اثربخشککی سککنجیهککم (.1936)  . زهراکککار، و ف.، زاده،محسککن ع.، پککور،کیککانی

 بکه  گکرایش  بکر  زناشکویی  سکازی  دنکی  ةبرنامک  بکا  هکا  آن از یکک  هکر  پیوسکتن هکم  به هنگام درمانی روایت
  .54-27 (،2) 7 ،خانواده درمانیروان و مشاوره .زناشویی رضایت و زناشویی شکنی پیمان
 بکا  زناشکویی  تعارضکات  ککاهش  (.1935) س. کیخانی، و م.، قربانی، م.، منصوریان، ع.، صفری، ش.، مامی،

 2 ،سالمت آوردره ایالم. شهر امام امداد کمیتة مشاورۀ مرکز به مراجعین در مسئله حل مهارت آموزش
(1،) 23-91. 
 و مکدار هیجکان  رویککرد  تلفیقی مدل ارائة (.1936م.) لواسانی،دالمعلی و ف.، گلپایگانی،هاشمی ی.، مدنی،
 .31-11 (،62) 16 ،مشاوره هایپژوهش متأهل. زنان تنهایی احساس بر آن اثربخشی و گاتمن مدل
 بررسککی (.1936) .م ،مرشککدی و .،م ،شککاکری ر.، ،داورنیککا ج.، ،جهککانگیری .،  ،زهراکککار م.، ی،محمککد

 ،(1) 1 ،بهداشکت  و سکالمت  .زنان زناشویی صمیمیت بر گاتمن مدل بر مبتنی آموزشی ةمداخل کارآیی
74-14. 
 سکازی دنکی  ةبرنامک  ثیرأتک  (.1935) .ع ،زادهعبکدال  و .،ر ،داورنیکا  م.، ،شکاکرمی   .، ،زهراککار  م.، ،مظهری

 .44-92 (،112) 23 ،ایران پرستاری نشریه .شادل دو هر های زوج زناشویی تعارضات کاهش بر ارتباط
 آمکوزش  تکأثیر  بررسکی  (.1935) ز. مطلبکی،  پکور ولکی  و ع.ر.، سلطانیان، ا.، شاهنجرینی، کریمی ب.، معینی،

 حمایت تئوری از استفاده با بهار شهر درمانی بهداشتی مراکز کنندۀمراجعه زنان در ارتباطی هایمهارت
 .16-3 (،9) 9 ،جامعه سالمت و آموزشزوجین. زناشویی مندیرضایت افزایش در اجتماعی
 آشکفتگی  و هیجانکات  تنظکیم  در دشکواری  بر مدارهیجان درمانیزوج اثربخشی (.1937) .ز ،امیرآبادموسوی

 کنفکرانس  پنجمکین  -ایکران  قکزوین،  البکرز،  پکرورش  و آمکوزش  ۀادار مشکاوره،  روه.گک زوجکین  زناشویی
 زندگی. سبک و تربیتی علوم شناسی،روان المللی بین
 بررسکی  (.1939) ف. پیرجاویکد،  و ا.، کامککار، حسینی ن.، جاویدی، خ.، احمدی، ع.ا.، سلیمانی، م.، نجفی،

 و جسککمی سککالمت ارتقککای و زناشککویی سککازگاری افککزایش بککر مککدارهیجککان درمککانیزوج اثربخشککی
 .21-1 (،199) 17 ،ایران نازایی و مامایی زنان، نابارور. زوجین شناختی روان
 تعکارض  بکر  رفتکاری  کک  شناختی درمان تأثیر (.1936) .م ،خالدیان و م.ع.، ،فرمحمدی ف.، ،تپهسوگلینعمتی

 .91-11 (،49) 11 ،اعتیادپژوهی معتاد. افراد زناشویی سازگاری و زناشویی
 روش بکه  گروهکی  درمکانی زوج اثربخشکی  بررسکی  (.1935) ف. زاده،محسکن  و  .، زهراککار،  ن.، هواسی،
 .64-53 (،6) 4 ،پرستاری روان زوجین. زناشویی فرسودگی کاهش بر گاتمن
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