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Abstract 

Emotional divorce between couples and the lack of a proper relationship with spouse's 

family can lead to divorce; therefore, it is necessary to find ways to improve the 

emotional divorce and relationship with spouse's family. Thus, this study was done 

aimed to evaluation the effectiveness of emotion- focused couple therapy (EFCT) on 

emotional divorce and the quality of the relationship with the spouse's family. Design of 

this study was semi-experimental type as pretest-posttest with control group. Statistical 

population consisted of all couples referring to the center of counseling of the Al-Quran 

Central District of Karaj in 2018. The sample studied were all 12 couples (24 subjects) 

who were selected through targeted sampling method and were divided randomly into 

two groups- under training and control and members of the experimental group received 

emotion- focused couple therapy at center of counseling of the Al-Quran Central District 

in 2018. For collection data was used from Emotional Divorce Scale (EDS) and 

Questionnaire of the Relationships Quality with In-Law. Data Analyzing was conducted 

with MANCOVA and SPSS-22. The results showed that apart from quality of 

relationship between couples with original family (F = 0.053, sig = 0.820), there were a 

significant difference between the experimental and control group in the emotional 

divorce (F = 92.56, sig = 0.001) and other dimensions of the quality of the relationship 

with the spouse's family (p<0.05). According to findings this study, emotion-focused 

couple therapy can be used as an effective method in improving emotional divorce and 

quality of relationship with in-laws in marital counseling.  
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 همسر خانواده با رابطه تیفیک و طالق هیجانی بر متمرکز بر هیجان یدرمانزوج یاثربخش
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 چکیده

 روازاینتواند باعث بروز طالق شود؛ مناسب با خانواده همسر، می رابطهو عدم  زن و شوهربین  طالق هیجانی

 وهش بااین پژبا خانواده همسر یافت شود. بنابراین،  رابطهو  طالق هیجانیهایی برای بهبود ضروری است روش

با خانواده  رابطهو کیفیت  طالق هیجانیبر کاهش میزان  متمرکز بر هیجاندرمانی هدف بررسی اثربخشی زوج

آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پس -آزمونصورت پیشو به نیمه آزمایشیهمسر انجام شد. طرح پژوهش از نوع 

بودند.  97وره جامعه القرآن مرکزی کرج در سال کننده به مرکز مشامراجعههمسران آماری پژوهش شامل کلیه 

صورت گیری هدفمند انتخاب و بهصورت نمونهنفر( بودند که به 24) زن و شوهر 12شامل  موردمطالعهنمونه 

در مرکز مشاوره جامعه القرآن  تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند و اعضای گروه آزمایش

و بررسی  (EDS) طالق هیجانیقرار گرفتند. از مقیاس  متمرکز بر هیجاندرمانی جتحت زو 97مرکزی در سال 

ها از طریق تحلیل کوواریانس چندمتغیری ها استفاده شد. دادهآوری دادهبا خانواده همسر برای جمع رابطهکیفیت 

با خانوادۀ  زن و شوهریفیت رابطه غیراز کبهوتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مورد تجزیه SPSS-22افزار و نرم

و  ، ( = F=  ،001/0 P-value 56/92) در طالق هیجانیبین گروه آزمایش و کنترل  ،( = F=  ،820/0 P-value 053/0)اصلی 

های این پژوهش، با توجه به یافته .تفاوت معناداری وجود دارد (>p 05/0)سایر ابعاد کیفیت رابطه با خانواده همسر 

با خانواده  رابطهو کیفیت  طالق هیجانیعنوان یک روش مؤثر در بهبود بهتواند می متمرکز بر هیجاننی درمازوج

 قرار گیرد.   مورداستفادههای زناشویی در مشاورههمسر 

 با خانواده همسر رابطه، طالق هیجانی، متمرکز بر هیجاندرمانی، زوج واژگان کلیدی:
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 خانواده درمانیروان و مشاوره
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 مقدمه
 (.Willoughby, 2010)کنند ه میاست که خیلی از افراد آن را تجرب بین فردیترین روابط ازدواج جزء مهم

ازدواج یک نهاد اجتماعی است که بر اساس آن مرد و زن از طریق تعهدی قانونی، مذهبی و اخالقی تصمیم 
افراد بر اساس اهداف مشخصی  (.Dixon, 2013عنوان زن و شوهر در کنار هم زندگی کنند )گیرند بهمی

(؛ اما Li & Fung, 2011ت و رضایتمندی را تجربه کنند )کنند و آرزو دارند که زندگی باثباازدواج می

شود. تواند به سمت قطب مخالف خود یعنی طالق کشیده شود که سبب اضمحالل ازدواج میازدواج می
 (.Erola, Härkönen & Dronkers, 2012طالق فروپاشی فردی، خانوادگی و اجتماعی را در پی دارد )

دهند ممکن است پایدار باشد و به طالق ختم نشود، اما رضایتی می ازدواجی که زن و شوهر آن را شکل
گیرد که درنتیجه آن (. در چنین حالتی، طالق شکل پنهان به خود میDung Le, 2008از آن در میان نباشد )

طالق شود که به این حالت کند، ولی از درون تهی میخانواده صرفاً ساختار بیرونی خود را حفظ می

اولین مرحله در فرایند طالق و  طالق هیجانی(. 1391شود )پروین، داوودی و محمدی، فته میگ 1هیجانی
 ,Olson & DeFrainشود )زوالی است که احساس بیگانگی جایگزین آن میبیانگر رابطۀ زناشویی روبه

ت آزار جای حمایت در جه، متضمن فقدان اعتماد، احترام و محبت است، همسران بهطالق هیجانی(. 2006
(. این وضعیت، به دلیل وجود Laur & Laur, 2007کنند )نفس یکدیگر عمل میو ناکامی و تنزل اعتمادبه

تواند در آن قرار ترین شرایطی است که انسان میها، اعمال و احساسات، یکی از دردناکتناقضات در گفته
ل اختالف و استفاده از کمکِ تخصصی طورجدی به دنبال حرسند اگر بهگیرد. افرادی که به این نقطه می

ازدواجی که در شرایط  ز ا Olson (.Gottman, 2015شود )شده تلقی میها تمامنباشند، زندگی زناشویی آن
 (.Olson & DeFrain, 2006کند )یاد می 2«ازپاافتادهازدواج »قرار دارد با عنوان  طالق هیجانی

( 1389شوند. نتایج پژوهش باستانی، گلزاری و روشنی ) نیطالق هیجاتوانند باعث عوامل گوناگونی می
ای از عوامل مانند عدم تأمین نیاز پدیدهای تک عاملی نیست، بلکه مجموعه طالق هیجانینشان داد که 

توجهی مرد، مشکالت ارتباطی، تفکر و نگرش ناهماهنگ زن و مرد، عدم همدلی و همراهی، عاطفی، بی
شوند. در می طالق هیجانیگیری و اجتناب در پیوند با هم منجر به والنی، کنارهسرزنش و انتقاد، قهرهای ط

شود، آسانی به جدل و بحران تبدیل میمشکالت و مسائل جزئی به طالق هیجانیهای درگیر خانواده

شود. های عاطفی و منطقی میانتقادهای غیرمنصفانه و رفتارهای غیر صادقانه و پرخشونت جایگزین شیوه
گذارد و فرزندان همواره احساس ناامنی و ترس از ابطۀ سرد و غیرمنطقی والدین تأثیر منفی بر فرزندان میر

 (.1393پوش و پیرامون، دست دادن پدر و مادر را در خود دارند )سیاه

اند که یکی از شده، نشــان دادهمتقاضی طالق انجام همسرانهای متعدد داخلی که بر روی پژوهش

و دخالت بینی کنندۀ انحالل زندگی زناشویی کیفیت پائین رابطه با خانواده همســر ن عوامل پیشتریمهم

                                                                                                                     
1. emotional Divorce 

2. exhausted marriage 



 هاپور و امینیکیانی                                                                                                                198

 

ها با خانواده همسر تضعیف مهارت کافی نداشته باشند، رابطه آن همسراناگر  .خانواده همســر بوده است

طالق تواند باعث لت میکند و این حانفوذ می زن و شوهرشود و مشکالت و فشار ناشی از آن به رابطه می

رابطه با اهمیت (. 1392نوبریان،  عابد زادهشود )عظیمی رستا و  زن و شوهربین  و حتی طالق قانونی هیجانی

بینی کنندۀ طالق در زمینه شناسایی عوامل پیش شدهانجامهای است که در پژوهش قدریبه خانواده همسر

)حسینی،  است شدهمعرفیکننده طالق بینی ل اول و مهم پیشها در زمرۀ پنج عامدر ایران، دخالت خانواده

؛ اما قدرت (1393زاده و مروتی، ؛ عرب، ابراهیم1394، شاه نعمتی؛ فوالدی و 1394و ساعتلو،  رضا پور

زیرا مطالعاتی  در کشورهای دیگر به این شدت نیست، همسرانتأثیرگذاری خانواده همسر بر روی روابط 

شده بر کیفیت و دوام زندگی مشترک در سایر جوامع خصوصاً جوامع غربی انجام که روی عوامل مؤثر

 & Jones, 1997; Dronkers, Kalmijn) است شدهگزارشبسیار پایین ها است نقش دخالت خانواده

Wagner, 2006.) 

ترین ی از مهمجایگاه خانواده از دیرباز نزد ایرانیان مهم بوده اســت. این اهمیت تــا حدی بوده که یکــ

های فردی او اند بوده و خانوادۀ هر فرد معرف ویژگیای که به آن تعلق داشتههای هویت افراد، خانوادهجنبه

های ایرانی جزئی الینفک از زندگی فردی و زناشویی فرزندان (. خانواده1394شده است )شعبانی، تلقی می

گزینند، بلکه با خود را برنمی همسرتنها  و شوهر زنشوند. بدین ترتیب در ازدواج نیز خود محسوب می

کنند که شــامل همسر و خانواده او خواهد بود. همچنین در ایران ناپذیر ازدواج میای جداییمجموعه

(. وجود 1378)ثنایی،  شود نه پیوند بین زن و مرده میمنزله پیوند دو خانواده در نظر گرفتازدواج به

واند به دوام زندگی مشترک کمک کند یا تهدیدی جدی برای آن محســوب شود. تهای پدری میخانواده

تواند سبب ایجاد مشکالتی در روابط وابستگی شدید بین فرزندان و والدین حتی پس ازدواجشــان، می

ها نسبت به فرزندان و درگیری رسد که احساس تملک دائمی خانوادهها گردد. به نظر میزناشویی آن

تواند به مرزهای زناشویی فرزندان تجاوز کرده و موجبات ناراحتی عروس یا ها، میید بین آنعاطفی شد

ها را با خانواده همســر فراهم آورد. از طرفی در صورت ایجاد اختالف بین داماد و تضعیف رابطه آن

به خانواده، به شکل خاطر و وفاداری شــدید خانواده و همسر فرزند، معموالً واکنش فرزندان به خاطر تعلق

 استضروری  وانجامد می زن و شوهرداری از خانواده اصلی است. این امر نیز به تضعیف رابطه بیــن جانب

 .(1393)چراغی،  بتوانند چنین روابطی را مدیریت کنند همسرانکه 

ناسبات بین امروزه باوجود تحوالت مهم در ساختار خانوادۀ ایرانی و جایگاه محکم خانوادۀ همسر در م

رسد خانواده و همسران شدیداً نیازمند دریافت مداخالت پیشگیرانه و درمانی برای همسران به نظر می

. یکی از (1378؛ ثنایی، 1394)شعبانی،  وفصل مشکالت و ارتقاء کیفیت زندگی خود هستندحل

متمرکز درمانی . زوجاست 1متمرکز بر هیجان، رویکرد همسرانرویکردهای مؤثر در حل مشکالت و تقویت 

                                                                                                                     
1. Emotionally Focused Couple Therapy 
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گرایی و محوری، ساختگرایی، مراجعمدت است که عناصری همچون تجربهدرمانی کوتاهنوعی زوج بر هیجان

(. Greenberg & Watson, 2006قرار داده است ) 1بستگیدلنگاه سیستمی را کنار ستون اصلی خود، یعنی نظریۀ 

است. این فرایند  همسرانی عاطفی اساسی در تعامالت هاهدف این رویکرد دسترسی و پردازش مجدد واکنش

نسبت به تجارب یکدیگر  همسرانهمدلی  تر و مبتنی برروابط امنتوسعه و نیز  جدید ارتباطیتدوین الگوهای به 

ای دارند که اگر فعال شوند خود ظرفیت سازگارانهشود. بر اساس این مدل درمانی، هیجانات خودبهمنتهی می

 ,Palmer‐Olsenگری ناخواستۀ خود را تغییر دهند )کمک کنند تا موانع هیجانی و ابراز زن و شوهربه توانند می

Gold & Woolley, 2011دهی شده با نه گام درمانی سازمان متمرکز بر هیجاندرمانی (. فرایند تغییر در زوج

گام میانی بر ایجاد شکل است. سهزدایی از چرخۀ تعاملی حامل ماست. چهار گام اول شامل ارزیابی و بحران

افتد و دو گام پایانی درمان ها تغییر تعاملی و ایجاد پیوندهای جدید اتفاق میرویدادهای تغییر تأکید دارد که در آن

 (.Johnson & Greenman, 2006اشاره دارد ) همسرانبه استحکام، تغییر و ادغام این تغییرات در زندگی روزانه 

Wiebe  وJohnson (2016اعتقاد دارند که زوج ) به علت ساختارمند بودن و داشتن  متمرکز بر هیجاندرمانی

، اثربخشی بیشتری از دیگر رویکردها داشته است و احتمال عود آن همسرانمرحله برای بهبرنامۀ درمان مرحله

پردازد و بعدازاینکه می هرزن و شوهای ارتباطی شدت کمتر است. این درمان در اولین مرحله به ارزیابی سبکبه

شده و نا آشکاری که این چرخۀ منفی شوند تا هیجانات سرکوبرفته موفق میرفته همسران ،ها آشکار شدنددفاع

های متعددی تأییدشده ها در پژوهشبخشد بشناسند و بر اساس مداخالتی که اثربخشی آنارتباطی را تداوم می

کنند و روابط خود را بهبود بخشند )ارسالن ده، حبیبی، سلیمی، شاکرمی و است، چرخه تعامالت منفی را متوقف 

که انجام دادند  فرا تحلیلی( در 2014) Mosesو  Kelly ،Bhagwat ،Maynigo(. 1392؛ جاویدی، 1396، داور نیا

 از سایر رویکردهای همسراندر درمان مشکالت  متمرکز بر هیجاندرمانی به این نتیجه رسیدند که زوج

( در پژوهش خود نشان 2018) Reyesو  Vazhappillyتر و میزان تأثیر آن بیشتر بوده است. درمانی موفقزوج

آشفته  همسرانو کیفیت زندگی زناشویی در  رابطهتواند موجب غنای می متمرکز بر هیجاندرمانی دادند که زوج

 شود.

، امروزه بیش از هر همسراننظور تقویت روابط مهایی بهروند رو به افزایش طالق و ضرورت پیدا کردن روش

 174578تعداد  1396طالق و در سال  99852تعداد  1386شود. در ایران و در سال زمان دیگری احساس می

بوده که در فاصله ده  4/8برابر با  1386است. این در حالی است که نسبت ازدواج به طالق در سال  شدهثبتطالق 

ازدواج یک طالق در  8درصد رسیده است؛ یعنی اینکه تقریباً از هر  4/3این میزان به  1396سال، یعنی در سال 

نجار سلیمی، جاودان، زارعی و رسیده است ) 1396ازدواج یک طالق در سال  3، به میزان از هر 1386سال 

و عدم  زن و شوهربین  طالق هیجانیباید گفت که بخش بزرگی از رشد طالق در ایران، ناشی از (. 1398، پوریان

با توجه (. 1398: سلیمی و همکاران، 1392نوبریان،  عابد زادهدرست با خانواده همسر است )عظیمی رستا و  رابطه

                                                                                                                     
1. Aattachment Ttheory 
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و روابط نادرست خانواده همسر در کیفیت روابط زن و شوهر و همچنین  طالق هیجانیبه تأثیرات مخرب 

 های زیر انجام شد:فرضیه ، پژوهش حاضر باهدف بررسیدر ابعاد مختلف متمرکز بر هیجاندرمانی اثربخش زوج

 د.اثر دارهمسر  طالق هیجانیبر کاهش میزان  متمرکز بر هیجاندرمانی زوج .1 

 د.اثر داربا خانواده همسر  رابطهبر کیفیت  متمرکز بر هیجاندرمانی زوج .2

 روش پژوهش

 جامعه. شد استفاده کنترل گروه با آزمونپس -ونآزمشیپ نوع از ،نیمه آزمایشی تحقیق طرح از پژوهش این در

 که 97 سال اول مهین در کرج یمرکز القرآن جامعه مشاوره مرکز به کنندهمراجعه همسران شامل پژوهش یآمار

 و انتخاب هدفمند یریگنمونه روش به پژوهش به ورود یارهایمع اساس بر( نفر 24) زن و شوهر 12 آنان انیم از

 یهامالک. شدند نیگزیجا کنترل گروه در شوهر و زن 6 و آزمایش گروه در زن و شوهر 6 یتصادف صورتبه

 سال 5 حداقل داشتن ،)اختالل سایکوتیک و اعتیاد( یروان و یجسم دیشد یهایماریب به ابتال عدم شامل ورود

بودن خانواده در قید حیات  جلسه، 8 تا حداقل یدرمانزوج جلسات در مشارکت به تیرضا مشترک، یزندگ

کسب  بر اساسبا خانواده همسر  رابطهو نامناسب بودن  طالق هیجانیهمسر اعم از پدر و مادر، باال بودن میزان 

 مشاوره و یدرمانروان خدمات دیگر از استفاده عدم، شناختیروان مصاحبهنمرات باال در پرسشنامه پژوهش و نیز 

های خروج نیز غیبت بیش از دو جلسه و عدم مالک .بود پلمید مدرک حداقل داشتن و آموزش جلسات طول در

 تمایل و رغبت به شرکت در جلسات آموزشی بود.

 ابزارها

 همسرانمنظور بررسی میزان طالق هیجانی به Gottman: این پرسشنامه توسط 1(EDSپرسشنامه طالق هیجانی )

باید به آن پاسخ داده شود. پاسخ بله امتیاز یک و  گویه دارد و به شیوۀ بله یا خیر 24شده است. این مقیاس تدوین

خواهد  24گیرد. پس از جمع عبارات با یکدیگر، حداقل امتیاز صفر و حداکثر امتیاز پاسخ خیر هیچ امتیازی نمی

احتمال جدایی  16تا  8احتمال جدایی در زندگی ضعیف است. نمرۀ بین  8صورت که نمرۀ بین صفر تا بود. بدین

دهد که احتمال احتمال جدایی قوی است؛ بنابراین، نمرات باال در این مقیاس نشان می 16مرۀ باالتر از متوسط و ن

( در پژوهش خود ضمن تأیید روایی محتوایی این مقیاس، میزان 1395طالق هیجانی بیشتر است. فوجی و نادری )

 اند.گزارش کرده 70/0ضریب آلفای کرونباخ آن را 

( ساخته شد و 1396) و همکاران با خانواده همسر: این پرسشنامه توسط چراغی رابطهیت پرسشنامۀ بررسی کیف

ماده است.  61دهد. این پرسشنامه دارای با خانواده همسر را موردسنجش قرار می زن و شوهرکیفیت رابطه 

                                                                                                                     
1. Emotional Divorce Scale 
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ای پاسخ به آن سؤال(، برخی به شکل صفر و یک بود؛ یعنی بر 40گذاری برخی از سؤاالت به شکل لیکرت )نمره

 19کرد )ها گزینه موردنظر را انتخاب میگردید که باید از بین آنکننده ارائه میسؤال تعدادی گزینه به شرکت

کننده باید میزان رضایت خود از رابطه را با انتخاب ای بود که شرکتگونهسؤال(. برخی دیگر از سؤاالت نیز به

دهنده سؤاالت طیف لیکرتی های تشکیلل(. برای تعیین عوامل یا مؤلفهسؤا 2کرد )اعالم می 20عددی از یک تا 

شده است که بر اساس نتایج سؤال( از تحلیل عامل اکتشافی با روش چرخش متعامد استفاده 40این پرسشنامه )

 رابطهت آیتم(، کیفی 17با دو خانواده ) رابطهاز  همسرانشده به ترتیب خرسندی آمده چهار عامل استخراجدستبه

آیتم( و دریافت و ارائه کمک  6با خانواده اصلی ) زن و شوهر رابطهآیتم(، کیفیت  7با خانواده همسر ) زن و شوهر

شده برای سؤاالت کمی اند. ضریب آلفای کرونباخ محاسبهگذاری شدهآیتم( نام 6و دو خانواده )زن و شوهر بین 

بوده  57/0و  71/0، 81/0، 88/0عامل به ترتیب عبارت از  4ک از و برای هری 88/0سؤال پرسشنامه( برابر با  40)

تن از متخصصان این حوزه تأییدشده است )چراغی، مظاهری، موتابی، پناغی  5است. روایی پرسشنامه نیز، توسط 

 (.1393و صادقی، 

 مداخله

 و یکدیگر با گروه یاعضا آشنایی گویی، آمدخوش و همسران رشیپذ حسنه، رابطه ایجاد و معرفی جلسه اول:

 اهمیت جلسات اصول و مقررات بیان ،متمرکز بر هیجان گروهی یدرمانزوج اهداف به راجع کلی بیان مشاور،

 مدت و زمان تشکیل زمان سر بر توافق تکالیف، دادن انجام و هابحث در بودن فعال همچنین و نظم رعایت

 مورد در اعضا نظرات همسر. بررسی خانواده با و رابطه جانیطالق هی ،یدرمانزوج مفاهیم از تعریف ارائه .جلسات

 جلسات. این در شرکت ازهمسران  اهداف و انگیزه ارزیابی، مفاهیم این

 عشق، مفاهیم با بستگیدل رابطه و ساالنبزرگ بستگیدل ،بستگیدل یهاسبک تعریف ارائه جلسه دوم:

 .همسران یهایآشفتگ و زن و شوهر روابط صمیمیت،

 به همسران آشفته تعاملی یالگوها نیترعیشا توزیع طریق از زن و شوهر تعامل چرخه شناسایی جلسه سوم:

 فاصله کردن، دفاع الگوی آن دنبال به که دادن؛ قرار تعقیب تحت و ییجوبیع تسلط، یالگوها مانند اعضا

 از چگونه شد داده آموزش عضاا به سپس ردیگیم شکل مقابل زن و شوهر در شدن، سنگی دیوار مانند گرفتن

 یالگوها است کرده درگیر همسرشان با را هاآن که یامشاجره آخرین از بردن سود و تمرکز تکنیک طریق

 .کنند شناسایی (همسر خانواده و همسر با) خود روابط در را آشفته تعاملی

 هیجانات بردن نام و ثانویه و یهاول نوع دو به هیجانات کردن تقسیم و هیجان از تعریفی جلسه چهارم: ارائه

 زیر هیجانات به دستیابی هدف با ثانویه هیجانات در کاوشگری. شود درگیر مفاهیم این با اعضا ذهن که متفاوت

 خواستن .همسر کردن خشنود از ناتوانی یا درماندگی احساس مانند (نوین هیجان یبازشناس) ناشناخته و ساختاری
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 و بکشند بیرون را خود هیجانات و کنند تمرکز خود یریدرگ آخرین روی بر قبل هجلس مانند که زن و شوهر از

 .هاآن آوردن زبان به و اولیه هیجانات به کردن اقرار

 شرح) یکدیگر توسط تقابلی یهاجانیه آیی پدید چگونگی و هیجان اجتماعی نقش به اشاره جلسه پنجم:

به  بخشی شدت تکنیک از استفاده(. روابط کردن اداره در آن قدرت به اشارت و چرخه یریگشکل ینحوه

 بافتار در چرخه و توصیف. (دارند نقش چرخه حفظ در رسدیم نظر به که عناصری به بخشی شدت)

 در خشم ،بستگیدل پیکره اهمیت قالب در سرزنشگری) شد بررسی دوم جلسه در که بستگیدل یهاسبک

 دهی قاب مشترک دشمن عنوانبه چرخه و آشوب مجدد بروز از ترس قالب در اجتناب ؛بستهدل اعتراض قالب

 .منفی چرخه قدرت بر تمرکز طریق از مشکل به مجدد دهی قاب. (شودیم مجدد

 فرایند و ساختار تشریح تعاملی، یهاتیموقع ترقیدق درک تعامالت، ترقیدق یریردگجلسه ششم: 

 پیشرفت یسازبرجسته و ارزیابی و یامشاوره اتحاد یزانم مجدد بررسی .تعاملی یالگوها انعکاس تعامالت،

 .خود تعاملی یهاچرخه درک و پذیرش برای همسران به کمک و شدهحاصل

 هیجانات رابطه، در همسر هر جایگاه شدن برمال و یرساختیز هیجانات کشف دنبال به جلسه هفتم:

 شرح و یسازبرجسته .سازندیم عیان را ابطهر در خود ادراک یهاوهیش و شوندیم تجربه ترکامل صورتبه

 یریردگ (.اتصال همراهی امنیت،) هاآن بودن سالم به اشاره و خواهانه بستگیدل فطری یازهاین مجدد

 .انددهیگرد سرکوب یا و محدودشده یا انکار که هیجانی یتجربه از ییهاجنبه به . دستیابیشدهشناخته هیجانات

 یتازگبه همسر در عمیق هیجانات آوردن زبان به کردن اقرار) کنندهاجتناب مسره در یریدرگ فراخوانی

 .(شده ریدرگ

 همسر رفتار تغییر تعامالت، یبازساز شامل قدیمی مشکالت برای جدید یهاحلراه یادگرفتن جلسه هشتم:

 واکنش موانع بر غلبه ،تعامالت تغییر و رابطه نیز و خود به نسبت درونی حس در هماهنگی ایجاد، رسانبیآس

 .قدیمی مشکالت و هابحث برای جدید یهاحلراه کشف: تکلیف .مثبت

 ، زن و شوهر صمیمانه درگیری شامل روزانه زندگی در گروهی مشاوره یدستاوردها از استفاده جلسه نهم:

 ایجاد زن و شوهر که یدیجد یهاتیوضع هماهنگی آن، از نشدن خارج و مشاوره فرایند سیر در ماندن

 از شاد داستان یک ساختن ایمن، بستگیدل ایجاد تعاملی، سازنده یالگوها از حمایت و شناسایی اندکرده

 .روزمره محیط در هاکیتکن اجرای تکلیف. رابطه

 منفی تعاملی الگوی بین تفاوت آینده. تعیین در تعامالت تغییر جلسات. حفظ اختتام تسهیل جلسه دهم:

 . تغییراتهاآن بین پیوند کردن قوی ادامه منظوربه هیجانی درگیری حفظ .اکنون و یهاول جلسات در گذشته

 .همسران بین فردی روابط و شناخت رفتارها هیجانات، در فراوان
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 شیوه اجرا

مرکز مشاوره جامعه القرآن اجرای پژوهش، ابتدا پس از تصویب موضوع و دریافت مجوزهای الزم، به  منظوربه

با تواتر  ساعتهنیمو  1جلسه  10اعضای گروه آزمایش در طی ها، اجعه شد. بعد از انتخاب نمونهمر مرکزی کرج

منظور به کردند.دریافت Johnson (2012 )پروتکل  بر اساسرا  متمرکز بر هیجاندرمانی یک جلسه در هفته، زوج

در سطح استنباطی از تحلیل وتحلیل اطالعات در سطح توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و تجزیه

تحلیل  SPSS-22افزار ها نیز با استفاده از نرمشده است. داده( استفادهMANCOVAکوواریانس چندمتغیری )

 شدند.

 اخالق در پژوهش

ارائه شد و از  محرمانه بودناخالقی پژوهش، ابتدا توضیحاتی در مورد اهداف پژوهش و  یهاجنبهحفظ  منظوربه

 شفاهی رضایت آنان اخذ شد. صورتبهد در صورت تمایل در پژوهش حاضر شرکت کنند که آنان خواسته ش

 هاافتهی
سال با  08/40و  75/37های آزمایش و کنترل به ترتیب برابر آمده، میانگین سنی گروهدستبر اساس نتایج به

 50/12کنترل به ترتیب برابر های آزمایش و بود. همچنین مدت تأهل گروه 374/6و  446/5انحراف استاندارهای 

 بود. 140/5و  901/5سال با انحراف استاندارهای  33/11و 

 نتایج توصیفی متغیرهای پژوهش .1جدول 
 (n=12کنترل ) (n=12آزمایش )  

 M SD M SD مرحله متغیر

 067/2 50/10 927/2 75/10 آزمونپیش طالق هیجانی

 065/2 58/10 371/1 33/5 آزمونپس

 567/8 50/32 574/7 50/35 آزمونپیش با دو خانواده رابطهاز   زن و شوهر  خرسندی

 422/8 75/32 594/5 75/41 آزمونپس

 982/4 50/15 872/3 08/16 آزمونپیش با خانواده همسر زن و شوهر  رابطهکیفیت 

 105/5 33/15 449/2 00/18 آزمونپس

 459/4 33/16 679/3 42/17 آزمونشپی با خانوادۀ اصلی زن و شوهر  رابطهکیفیت 

 726/4 82/16 754/3 50/17 آزمونپس

 931/1 45/16 811/2 92/14 آزمونپیش و خانواده زن و شوهر دریافت و ارائۀ کمک بین 

 826/1 33/16 708/2 67/14 آزمونپس

 778/2 58/12 906/2 58/12 آزمونپیش کیفیت رابطه خود با خانواده همسر

 761/2 32/12 558/2 00/15 ونآزمپس

 601/2 83/13 275/2 92/13 آزمونپیش کیفیت رابطه همسر با خانواده اصلی خود

 598/2 75/13 038/2 83/15 آزمونپس
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ها از تحلیل منظور مقایسه آندهد که بهجدول فوق نتایج توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان می

فرض نرمال بودن توزیع نمرات انجام کوواریانس ابتدا پیش منظورشده است. بهکوواریانس استفاده

 صورت زیر است:شده است که نتایج آن بهبررسی

 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش .2جدول 

 متغیر

 آزمونپس آزمونپیش

 گروه کنترل گروه آزمایش کنترل گروه گروه آزمایش

 معناداری آماره معناداری آماره معناداری آماره ناداریمع آماره

 200/0 195/0 115/0 221/0 200/0 166/0 200/0 160/0 طالق هیجانی
 200/0 172/0 200/0 127/0 200/0 158/0 200/0 /140 خانوادهبا دو رابطهاز  زن و شوهرخرسندی 

 200/0 160/0 200/0 124/0 200/0 175/0 200/0 121/0 با خانواده همسر زن و شوهر رابطهکیفیت 
 182/0 204/0 200/0 164/0 196/0 201/0 200/0 161/0 با خانوادۀ اصلی زن و شوهر رابطهکیفیت 

 200/0 191/0 200/0 186/0 200/0 191/0 172/0 206/0 و خانواده شوهر و زنبین کمک دریافت و ارائۀ 
 061/0 238/0 078/0 230/0 054/0 240/0 099/0 224/0 کیفیت رابطه خود با خانواده همسر

 161/0 207/0 200/0 166/0 175/0 205/0 200/0 181/0 خوداصلیرابطه همسر با خانواده کیفیت 

یک از مراحل که مقادیر آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای فوق در هیچازآنجایی

توان نتیجه گرفت که ( لذا میP> 05/0معنادار نیست )آزمایشی و کنترل  آزمون در گروهآزمون و پسپیش

 توزیع نمرات در این متغیرها نرمال است.

و با  شودآزمون می باکس M کوواریانس با استفاده از آماره-های واریانسمفروضه همگنی ماتریس

ماره باکس شود. بنابر آ( استفاده میP<001/0تر )توجه به حساسیت این آماره از سطح آلفای مطمئن

با درجه  =315/36Box's M=  ،209/1 F) همسر رابطه با خانوادهکیفیت و  طالق هیجانی در آمدهدستبه

های شود که از مفروضه همگنی ماتریس( مشاهده می= 232/0sigو  2df= 151/1780و  1df= 21آزادی 

های آزمون تحلیل ی مفروضهاست. با اطمینان از برقرارکوواریانس نیز تخطی صورت نگرفته -واریانس

 بود. خواهد معتبراجرا و نتایج آن  یریچندمتغکوواریانس 

 یریچندمتغ آزمون تحلیل واریانسنتایج  .3جدول 

 Value F 1df 2df sig متغیرها
 

 910/0 001/0 9 7 029/3 910/0 اثر پیالیی

 910/0 001/0 9 7 029/3 090/0 المبدای ویلکز

 910/0 001/0 9 7 029/3 13/10 اثر هاتلینگ

 910/0 001/0 9 7 029/3 13/10 ریشه روی ترینبزرگ

*P< 100/0  
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ها در های آماری معنادار بین گروهشود باید بررسی شود که آیا تفاوت ارائهکه اثر متغیرها پیش از آن

، المبدای 1الیییا اثر پی هایترکیب خطی متغیرهای وابسته وجود دارد یا خیر. برای این منظور از آماره

از ترین شود که اغلب از اثر پیالیی که حساساستفاده می 4ریشه روی ترینبزرگو  3، اثر هاتلینگ2ویلکس

تفاوت آماری  با خانوادۀ همسر رابطهکیفیت و  طالق هیجانیدر  دهدشود که نشان میبقیه است استفاده می

 آموزش ( متغیر =910/0) آمدهدستبه 5مجذور جزیی ایتامعنادار وجود دارد. همچنین بر اساس 

با توجه به معیار کند. ها را تبیین میدرصد از واریانس تفاوت بین گروه 91 متمرکز بر هیجاندرمانی زوج

Cohen (1992 که اندازه اثر )تبیین  06/0درصد از واریانس( را اندازه اثر بزرگ، اندازه اثر  14)تبیین  14/0(

درصد از واریانس( را اندازه اثر  1)تبیین  01/0از واریانس( را اندازه اثر متوسط و اندازه اثر درصد  6

 است. بسیار بزرگدرصد از واریانس( مقداری  91 )تبیین 910/0 کوچک برشمرده است، اندازه اثر

 خالصه نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری .3جدول 
 SS df MS F sig  

 815/0 001/0 569/92 074/172 1 074/172 طالق هیجانی

 592/0 001/0 255/23 071/144 1 071/144 خانواده با دو رابطهاز  زن و شوهرخرسندی 

 372/0 007/0 471/9 253/22 1 253/22 با خانواده همسر زن و شوهررابطه کیفیت 

 003/0 820/0 053/0 022/0 1 022/0 با خانوادۀ اصلی زن و شوهررابطه کیفیت 

 334/0 012/0 021/8 625/0 1 625/0 و خانواده زن و شوهربین  کمکدریافت و ارائۀ 

 483/0 001/0 954/14 556/22 1 556/22 کیفیت رابطه خود با خانواده همسر

 454/0 002/0 292/13 013/18 1 013/18 خوداصلی رابطه همسر با خانواده کیفیت 

با خانوادۀ  زن و شوهررابطه غیراز کیفیت شود که بهای فوق، مشاهده میبرای متغیره Fبا توجه به مقادیر 

زن و رابطه دو خانواده، کیفیت  رابطه بااز  زن و شوهر، خرسندی طالق هیجانی( در =sig 820/0اصلی )

 و خانواده، کیفیت رابطه خود با خانواده همسر زن و شوهربا خانواده همسر، دریافت و ارائۀ کمک بین  شوهر

 (.>P 05/0و کیفیت رابطه همسر با خانواده اصلی خود تفاوت معناداری وجود دارد )

گیریبحث و نتیجه  

و  طالق هیجانیبر کاهش میزان  متمرکز بر هیجاندرمانی پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی زوج

بر کاهش  جانمتمرکز بر هیدرمانی خانواده همسر انجام شد. در خصوص اثربخشی زوج رابطه باکیفیت 

                                                                                                                     
1. Pilai's Trace 

2. Wilk's Lambda 

3. Hotelling's Trace 

4. Roy's Largest Root 

5. Parital Eta Squared 
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مؤثر بوده است. این یافته همسو با  طالق هیجانیها نشان داد که مداخله درمانی بر کاهش یافته طالق هیجانی

(، ارسالن ده و 2016و همکاران ) Burgess Moser(، 2017و همکاران ) Wiebeهای نتیجه پژوهش

متمرکز درمانی بررسی نتایج زوج ( در2017و همکاران ) Wiebe( است. 1392(، جاویدی )1396همکاران )

، نوع رفتارها همسرانتواند اثرات بلندمدتی بر بهبود روابط نشان دادند که این رویکرد درمانی می بر هیجان

 و همچنین مشارکت و همکاری بیشتر آنان داشته باشد.

با  هیجان متمرکز براست. در این بین رویکرد  زن و شوهرنشان از کاهش صمیمت بین  طالق هیجانی

آنان  طالق هیجانیتواند موجب بهبود صمیمیت و درنتیجه کاهش می زن و شوهرمداخله بر روی هیجانات 

ناشی از رفتارهای مخرب و  زن و شوهربین  طالق هیجانیگیری شود. همچنین برخی از دالیل شکل

درمانی ( که زوجLaur & Laur, 2007کنند )نسبت به یکدیگر اعمال می زن و شوهرای است که آزاردهنده

تواند با بهبود پردازد و میمی زن و شوهرخوبی به چنین رفتارها و اعمال آزاردهنده بین به متمرکز بر هیجان

و همچنین تشویق آنان به عمال رفتارهای مثبت باعث افزایش عاطفه و  زن و شوهرفرایند بخشش در بین 

 (.Greenberg, Warwar & Malcolm, 2010صمیمیت در بین آنان شود )

شود که ازنظر دچار مشکل می همسرانعقیده بر این است زمانی روابط  متمرکز بر هیجاندر رویکرد  

تأمین نشوند، در  بستگیدلدهد که نیازهای دچار آسیب شده باشند و این آسیب زمانی رخ می بستگیدل

طرف مقابل پاسخگو و در دسترس نباشد، طرف مقابل نیاز داشته باشد و به همسرانشرایطی که یکی از 

در  زن و شوهرشوند و ها جایگزین میها و ناامنیرود و ترسدرنتیجه این آسیب فضای امن رابطه از بین می

رو این ختم شود. ازاین طالق هیجانیتواند به گیرند که این حالت مییک چرخه منفی ارتباط قرار می

و افزایش در دسترس بودن و پاسخگو بودن آن و اصالح  زن و شوهررویکرد به دنبال پیوند ایمن بین 

شود باعث به وجود آمدن پیوند ایمن می همسراندر  متمرکز بر هیجانالگوهای منفی ارتباط است. رویکرد 

تری با همسر یا شریک خود برقرار نزدیک رابطهتر بوده و با این پیوند در رابطه خود راحت همسرانکه 

با تأکید بر مقوالت همدلی، خود افشایی، درک عمیق نیازهای خود و نفر  متمرکز بر هیجانرمان کنند. دمی

مکمل شناسایی هیجانات اولیه و ایجاد فضای عاطفی امن که همگی از عناصر بایسته در روابط صمیمانه به 

 ,Greenberg, 2016; Halchuk) کندایفا می زن و شوهرروند نقش قدرتمندی در افزایش صمیمیت شمار می

Makinen & Johnson, 2010 .) یاد گرفتند که چگونه هیجانات و  همسراندرنتیجه این درمان، همچنین

زای خود را به همسر ابراز کنند و در مقابل به هیجانات و احساسات همسر گوش دهند، احساسات آسیب

که این حالت به جریان افتادن زا همدردی کنند آنان را درک کنند و همچنین با این هیجانات آسیب

 و کاهش احساس جدایی شد. زن و شوهرتر بین هیجانات موجب پیوند بیشتر و عمیق

 آمدهدستبهخانواده همسر، نتایج  رابطه بابر کیفیت  متمرکز بر هیجاندرمانی در رابطه با اثربخشی زوج

شود. همسو با این خانواده همسر می طه بارابموجب بهبود کیفیت  متمرکز بر هیجاندرمانی نشان داد که زوج
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باعث بهبود کنترل رفتار  متمرکز بر هیجاندرمانی ( در پژوهش خود نشان داد که زوج1392یافته، جاویدی )

 شود.در خانواده می

( اتحاد بین همسران نقش مهمی در 1393مثلثی خانواده )چراغی و همکاران،  –بنا به مدل سیستمی 

روانی به  –مرور ازنظر هیجانی خانواده همسر دارد؛ منظور از اتحاد آن است که همسران به رابطه باکیفیت 

 رابطه باتواند به بهبود کیفیت یکدیگر نزدیک شده و یکدیگر را موردحمایت قرار دهند که این حالت می

د که قسمت ( در پژوهش خود نشان دادن1390فکر و جواهری )روشنکالنتری،  خانواده همسر منجر شود.

توان میمناسب با خانواده همسر و تعارضات ناشی از آن است.  رابطهبزرگی از طالق در کشور به دلیل عدم 

 همسرانگرم و مثبت شود،  متمرکز بر هیجاندرمانی زوج بر اساس زن و شوهرگفت وقتی فضای عاطفی بین 

های پدری هم بپردازند و ن خود و خانوادهی را ایجاد کنند تا در آن به بررسی مشکالت بیشرایطتوانند می

 نند.سعی کنند راهبردهای برای حل بهتر آن اتخاذ ک

با  وشوهریزنهای ایرانی، سیستم توانیم از منظر سیستمی به این امر بپردازیم. در خانوادهدر تبیینی می

از نگاه  روازاین. پدری است به نام خانواده یتربزرگاز سیستم  یارمجموعهیزهنوز تمام استقاللی که دارد 

)ثنایی، کند های سیستم نیز نفوذ میتوان گفت که تغییر در یک بخش سیستم به سایر حوزهسیستمی می

به دلیل ناراحتی و کدورتی که از هم دارند آن را به خانواده همسر نیز  زن و شوهربرای مثال گاهی  .(1378

طرفین از همسر خود ناراحت است، از خانواده وی نیز ناراحت شود که وقتی یکی از کشانند و باعث میمی

رابطه  از یک منظر سیستمی تواندیم متمرکز بر هیجان یدرمانزوجمثبتی با آنان نداشته باشد.  تعامالتشود و 

تغییر و تحوالت مثبتی که در زیرمجموعه  ابنابراین، بفرد با خانواده همسر را تحت تأثیر قرار دهد. 

و بهبود شرایط روحی و روانی، این انتظار  زن و شوهردهد؛ برای مثال بهبود تعامالت بین رخ می یروشوهزن

 .همسر آغاز کنند ها تعامالت مثبتی را نیز با خانوادهرود که این امر باعث شود آنمی

، هیجانمتمرکز بر  یدرمانزوجها است. گفت که هیجانات یکی از عناصر اصلی تعامالت انسان توانیم

شود و افراد از این آگاه ها بر روی رابطه میباعث شناساندن انواع هیجان و چگونگی تأثیرگذاری آن

رابطه را به سمت گرمای بیشتر یا حتی جدایی و انفصال پیش ببرد. با  توانندیمها شوند که چگونه هیجانمی

ن آگاهی استفاده کنند و در تعامالت خود توانند از ایها، میاز این چگونگی هیجان زن و شوهرآگاه شدن 

جانیه ییآ دیپد یچگونگ و با خانواده همسر نتیجه مطلوبی کسب کنند. آگاهی از نقش اجتماعی هیجان

باشد و فرد را در جهت یک تعامل مناسب  کنندهکمکتواند در تعامالت اجتماعی بسیار می یتقابل یها

وقتی فرد از هیجان خشم و دلیل و چگونگی پیدایش و رشد آن  برای مثال،. (Johnson, 2012) هدایت کند

شود و منحرف میشود که در تعامالت خود با خانواده همسر و زمانی که ارتباط شود، باعث میآگاه می

گیرند، از آگاهی خود استفاده کنند و تعامالت خود را مدیریت تعامالت حالت پرخاشگرانه به خود می

 کنند.
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تواند با ارائه می متمرکز بر هیجاندرمانی تایج حاصل از این پژوهش نشان داد که زوجطورکلی، نبه

تواند منجر راهبردها و اطالعاتی و همچنین ایجاد بستری برای به جریان افتادن تعامالت و هیجانات مثبت می

وهش خالی از ، این پژحالبااینو بهبود رابطه با خانواده همسر منجر شود.  طالق هیجانیبه کاهش 

های محتمل در پاسخگویی به آن و همچنین محدودیت نیست، به علت استفاده از ابزار پرسشنامه و سوگیری

پیشنهاد  روازاینها، باید در تعمیم نتایج احتیاط صورت گیرد. به علت محدودیت زمانی در پیگیری یافته

و خانوادگی مورداستفاده قرار گیرد و در  وشوهریزنهای درمانی در مشاورهشود که این رویکرد زوجمی

که پژوهشگران به  شودیمپیشنهاد  های جمعی اصول اساسی آن برای عموم مردم آموزش داده شود.رسانه

 همسرانهای روابط زناشویی و نیز در سایر حوزه متمرکز بر هیجان یدرمانزوجبررسی و مقایسه اثرات 

 متقاضی طالق اقدام کنند.

 پژوهش این انجام که شوندمی متعهد نویسندگان حاضر پژوهش با رابطه در .تعارض منافعره تصریح دربا

 این نویسندگان و نبوده است شدهانجام آن در پژوهش که مراکزی یا اشخاص با خاص تأثیر ارتباطات تحت

 همه و اندهای نداشتسوءاستفاده گونهچیه خود حقوقی جایگاه از حاضر پژوهش انجام راستای در پژوهش

 است. نبوده اقتصادی سودهای کسب رویکرد با مقتضی تحقیقات دیگر و آموزش تدوین، مراحل

های آنان و همچنین تمامی اساتید و دوستانی در پژوهش و خانواده کنندهشرکتاز کلیه افراد  .سپاسگزاری

 آید.اند تقدیر و تشکر به عمل میاین پژوهش بوده تگریحماکه 

 منابع

ساله( و  39تا  20شناختی طالق عاطفی از دید زنان )(. بررسی آسیب1393) .پوش، اسحاق و پیرامون، نداند سیاهارجم

، شناختی جوانانفصلنامۀ مطالعات جامعهپیامدهای آن بر فرزندان ساکن در شهرک بعثت شهرستان ماهشهر. 

5(14 :)22-9 .Link 

درمانی (. تأثیر زوج1396) .، رضاداور نیاارسالن ده، فرشته؛ حبیبی، معصومه؛ سلیمی، آرمان؛ شاکرمی، محمد و 

، مجله علوم پزشکی زانکوها. بر بهبود کیفیت روابط زناشویی و افزایش صمیمیت زوج مدارهیجانگروهی 

18(59 :)79-68 .Link 

های مواجهه با آن. (. پیامدهای طالق عاطفی و استراتژی1390) .باستانی، سوسن؛ گلزاری، محمود و روشنی، شهره

 Link. 241-257(، 26)7، پژوهی فصلنامۀ خانواده

در طالق عاطفی در بین خانواده مؤثر شناختیجامعه(. عوامل 1391) .پروین، ستار؛ داوودی، مریم و محمدی، فریبرز

 Link. 119-154(: 56)14، فصلنامۀ مطالعات راهبردی زنانهای تهرانی. 

 Link. 21-46(: 1-2)1، های مشاورهپژوهشهای اصلی در ازدواج فرزندان. (. نقش خانواده1378) .ثنایی ذاکر، باقر

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=236829
http://zanko.muk.ac.ir/browse.php?a_id=197&slc_lang=fa&sid=1&printcase=1&hbnr=1&hmb=1
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=151784
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=201209
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=20075
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بر بهبود رضایت زناشویی زوجین و کنترل رفتار  مدارانهیجدرمانی (. اثربخشی زوج1392) .جاویدی، نصیرالدین

 Link. 65-78(: 2)3، مشاوره کاربردی دو فصلنامهخانواده. 

(. مقایسه رابطه با 1393) .چراغی، مونا؛ مظاهری، محمدعلی؛ موتابی، فرشته؛ پناغی، لیلی و صادقی، منصوره السادات

. 451-474(: 40)10، خانواده پژوهیخانواده همسر در دو گروه افراد راضی و ناراضی از ارتباط مذکور. 
Link 

(. 1396) .قی، منصوره السادات و سلمانی، خدیجهچراغی، مونا؛ مظاهری، محمدعلی؛ موتابی، فرشته؛ پناغی، لیلی؛ صاد

خانواده های اصلی آنان. مثلثی خانواده: ابزاری برای سنجش روابط همسران و خانواده-مقیاس سیستمی
 Link. 343-360(: 3)13، پژوهی

برافزایش میزان طالق  مؤثر(. بررسی عوامل 1394) .مت، ساعتلو، محمد و مرضیه عصرضا پورحسینی، فاطمه؛ 
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