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Abstract 

Emotional divorce plays a vital role in family breakdown that its consequences are more than legal 

divorce. Attachment style and marital conflict are effective psychological factors in creating 

emotional distance between couples. Attachment styles provides a framework for understanding 

marital relationships and Conflict Management.This research was conducted aiming at 

determining the effectiveness of Olson circumplex model training on behaviors arising from 

attachment styles and marital conflicts. The study was a semi-experimental research of pretest-

posttest type with a control group. 16 couples were selected among the applicants seeking couples' 

treatment to Neiestan clinic in the year 95-96, they were selected by using purposeful sampling 

method. After the interview, they were assigned to two experimental and control groups (two 

groups of eight couples) by random sampling. During the execution of the program, a couple in 

test group was went out. Before and after training, Gottman's emotional divorce questionnaire 

(1995), Collins & Reed attachment styles questionnaire (1990), Marital conflict questionnaire's 

Sanai (1387) were executed as research instruments in both groups, after collecting data, the 

findings that obtained from data analysis by covariance method indicated that there is a significant 

difference in conflict scores (F=7.778, Sig = 0.01) and maladaptive behaviors caused by avoidance 

(F= 11.873, Sig= 0.002) and anxiety attachment / ambivalence (F=22.611, Sig= 0.0001) between 

the two groups but there was no significant difference in the secure attachment variable (F= 2.549, 

Sig=0.123 )  (p< 0.05). According to the findings, this method seems to be effective in reducing 

marital conflict behaviors as well as behaviors arising from unsafe attachment styles. 
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 چکیده

سبک  ن بیشتر از طالق قانونی است.پیامدهای آ آثار وکه  خانواده است گسیختگیازهمعامل  ترینمهم طالق هیجانی

 بستگیدلهای . سبکعوامل روانشناسی مؤثر در ایجاد فاصله عاطفی میان زوجین است ازو تعارض زناشویی  بستگیدل

 حاضر پژوهش هدفکند. ض فراهم میهای مقابله با تعارقیق و بهتر روابط زناشویی و شیوهچارچوبی را برای فهم د

طالق در معرض  زوجینهای زناشویی در و تعارض بستگیدلهای سبک بر السون اوریگشت مدل اثربخشی تعیین

متقاضی  کنندگانمراجعهبود. از بین  گواهبا گروه  آزمونپس - آزمونپیشپژوهش نیمه آزمایشی با طرح بود.  هیجانی

انتخاب شدند که  هدفمند گیرینمونهزوج با روش  16، تعداد 95 -96در فاصله سال نیستان به کلینیک  درمانیزوج

زوجی( قرار گرفتند؛ در طول اجرای برنامه، یک  8تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه )دو گروه  طوربهپس از مصاحبه 

 یهاسبک اههیس ،(1995) گاتمن طالق هیجانیهای زوج از گروه آزمایش خارج شد. قبل و پس از آموزش، پرسشنامه

ها، با داده آوریجمعو بعد از اجرا  (1387) ثنایی و پرسشنامه تعارضات زناشویی (1990) و ریدنزیلوک بستگیدل

و  (=778/7Fو  =01/0Sig) تفاوت معناداری را در نمرات تعارض . نتایجبررسی شدند کوواریانستحلیل استفاده از روش 

 و =0001/0Sig) ی/ دوسوگراو اضطراب(  = 873/11Fو  =002/0Sig)اجتنابی  بستگیدلرفتارهای مخرب برخاسته از 

611/23F =  )ایمن  بستگیدلدر متغیر  اما بین دو گروه نشان دادند(123/0Sig=  549/2وF=)  ایجاد نکردتفاوت معناداری 

(05/0 p<.) ی و نیز رفتارهای برخاسته از رسد در کاهش رفتارهای متعارض زناشویمی به نظرها، این روش یافته بر اساس

 ناایمن اثربخش باشد. بستگیدلهای سبک

 طالق هیجانی، بستگیدلزناشویی، سبک  تعارض السون، گشتاوری مدل :کلیدي هايواژه

 ارجاع
های آموزش الگوی گشتاوری السون بر سبک یکارآمد (.1398خدادوست، ساناز. ابراهیمی مقدم، حسین. )

 .53-72 ،2، . مشاوره و روان درمانی خانوادهطالق هیجانیی در افراد در معرض های زناشویو تعارض بستگیدل

 خانواده درمانیروان و مشاوره
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 مقدمه

کنند برمبنای ایجاد پیوند عاطفی با شریک زندگی خود برقرار می سالیبزرگازدواج اولین تعهد حقوقی است که افراد در 

ئله شخصی هر فرد که به طالق منجر مس ترینکنندهناراحتترین و این در حالی است که بزرگ (.1395)هادی و همکاران، 

بسیاری از  احتماالًازدواج نامطلوب نیست.  دهندۀنشانطالق تنها شاخص  وجودباایناست.  بخشرضایتشود، ازدواج غیر می

نشانگر تغییرات عمده در طالق  آمار فزایندهگیرند. و ناشاد طالق نمی داشتن یک زندگی زناشویی ناخوشایند رغمعلیافراد 

میزان ناکامی همسران در زندگی  دهندهنشانکامل  طوربهمار رسمی طالق آ حالبااینکارکرد نهاد خانواده است.  ساختار و

 (.1397، امیری مجد)خان محمدی، بزازیان،  اختصاص دارد طالق هیجانیبه  تربزرگآماری  کنار آننیست؛ زیرا در زناشویی 

 یاقاشتتمایالت و ، نداشتن شناخت کافی از (هاسوءتفاهمو  هاسوءبرداشت) گردرک صحیح از رفتار و گفتار یکدیفقدان 

شکل ها در زندگی زوج طالق هیجانیتا یک  شودباعث می کنار همدر  طرف مقابل و عاقبت سردی نسبت به شریک زندگی،

تقویت زندگی زناشویی، تنها زمانی به  های متأهل برای بهبود وتالش زوج باوجوددهد ها نشان میها و گزارشبگیرد. پژوهش

و در طول این  اندداشته های ناخوشایندهای لفظی و کشمکشها با یکدیگر درگیریآورند که سالمشاوره تخصصی روی می

 (.2011، 1سیگ و الرسون-)السون، السون ها به طالق فکر کرده استیکی از آن کمدستمدت 

 )خان محمدی، بزازیان، کنند بینیپیشرا  طالق هیجانیتوانند زیادی می شناختیروانای که متغیرهاند ها نشان دادهپژوهش

ترین و شایع تعارض،(. 1392دو وارسته،  )صفایی را هاستآن ازجملههای زناشویی که تعارض (1397، امیری مجد

 (.1393و قنبری،  شکری )لواف، رخداد در روابط زناشویی است تریناجتنابغیرقابل

-، اختالف در خواستهخودمحوریها، ارضای آن یهادر نوع نیازها، روشتعارض زناشویی ناشی از ناهماهنگی زن و شوهر 

 (.1393، تقی پور، نژاد )رجبی، موسویان به ارتباط زناشویی و ازدواج استیرمسئوالنه نسبت ای غههای رفتاری و رفتارها، طرح

 عاری انسانی رابطه هیچ کهاین رفتنگ نظر با در روزمره زندگی در عادات و هاخواسته ا،نیازه ها،ارزش عقاید، در تفاوت این

 تواندمی و شودمی متجلی منفی احساسات بیان با که (Tolorunleke, 2014) است طبیعی امری نیست سوءتفاهم و نزاع از

. آورد فراهم زوجین از یک هر برای زندگی و شریک فردی بین روابط درباره انتظارات تفسیر و سازیروشن موقعیتی برای

؛ قرار گیردها و آرزوها های جدی در ارزشها تا اختالفای از تفاوت آشکار در نظارت زوجتواند در دامنهمیشدت تعارض 

 است متنوعی مسیرهای است که شامل تعارض حل شود فرایندوت زوجین به هنگام بروز تعارض میچه باعث تفاآنبنابراین 

، آبادیشفیع، نوابی نژاد، بابا خانی) های زناشویی منجرشوندالو جد کشمکش ،یا اختالف سازنده نتایجی به تواندمی هک

 (1394کیامنش، 

و سرانجام اضمحالل و  جوییستیزهتواند سبب بروز نفاق، پرخاشگری، تعارض میپیشینه پژوهشی در این زمینه،  بر اساس

و آشفتگی رابطه را به دنبال  تعارض، مدیریت ناکارآمد یگاه (.1398ری، داودی، آل یاسین، )جاللی، حید زوال خانواده شود

ای را برای مقابله با تعارض به کار نگیرند، ممکن است اگر همسران روش سازنده .(Dildar, Sitwat and Yasin, 2013) دارد

ق یک معرکه ناگهانی نیست، بلکه فقدان تدریجی بنابراین سناریوی طال ؛(Olson, 2009) جدا شوند از یکدیگر تدریجبه

                                                                                                                     
1. Olson, Olson- Sig and Larson 
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ها بر از پژوهش آمدهدستبهنتایج  بر این ؛ عالوه(1395)حسینی حاجی بکنده، نوابی نژاد، کیامنش،  و نزدیکی است 1صمیمیت

 & Birditt, Brown, Orbuch ( اندزناشویی تأکید داشته زدگیدلبروز تعارض زناشویی در ایجاد و  توجهقابلنقش 

McIlvane, 2010.) 
کنند به نحوی، دیگری از طرفین سعی می هرکدامشود که آغاز می از جایی اختالفات زناشوییاز دیدگاه رویکرد سیستمی، 

-ضمنی ابراز می طوربهعلنی و خواه  صورتبهاما این تغییری نیست که با رضایت باشد بنابراین بعدها خواه ؛ را وادار به تغییر کند

کاری دشوار  ،داند که حفظ کردن یک رابطهرا )بیش از یک سال( تجربه کرده باشد، می بلندمدتیه رابطه هر شخصی ک. شود

کنند این باعث . زمانی که دو فرد در یک رابطه برای مدت طوالنی شرایط ناخوشایندی را از وجود یکدیگر تجربه میاست

به هنگام رویارویی با مشکالت جدید، بدبینانه و  درنتیجهببینند و  تربزرگها شان را با تمرکز بر آنشود که تضادها و مشکالتمی

 (.2011سیگ و الرسون، -)السون، السون دشومیمتمایل  روابطشانامیدانه به سمت نکات منفی نا

این  بر اساس(. Zacchilli, Hendrick & Hendric, 2009) است بستگیدلی نظریه تعارض کنندۀتبیین هایپارادایمیکی از 

ملکی، ذبیح زاده، آورد )روابط عاشقانه فراهم  درزمینۀتعارض  های خاصِتوان چارچوب منسجمی را برای فهم سبکنظریه می

 بستگیدل، زیرا زوجین یکی از عوامل مهم در روابط زناشویی است بستگیدلسبک  (.1393 پناغی، رشیدی و باقری،

 Kimberly) کندن کمک میهای مقابله با تعارض زوجیقیق و بهتر روابط زناشویی و شیوهکند که به فهم دچارچوبی فراهم می

& Baker, 2008نیز نظریه این ،سالیبزرگ روابط به بستگیدل نظریۀ مرزهای گسترش با. (1393کریمی، کرمی، دهقان،  ؛ 

 .است ردهک ارائه زوجین روابط و ساالنبزرگ پیوندهای بهتر درک برای را مناسبی چارچوب

 شکل همسر با بیشتر امن ارتباط این بشود. بستگیدل احساس او به نسبت که پذیردمی صورت فردی با امن رابطۀ یک

 مثبتی و احساس داشته تریپیوسته و ترمنسجم ،ترروش بستگیدل خود همسر به کنندمی احساس ایمنی که افرادی گیرد،می

 برحسب بستگیدل هایسبک که اندداده نشان هاپژوهش از برخی (.1395موسوی، )بدیهی زراعتی،  دارند خود به نسبت

 ,Gouin) بگذارند تأثیر شوهر و زن بین ناسازگاری و سازگاری روی توانندمی شکلی به هرکدام باشند، ناایمن یا ایمن اینکه

Glaser, Loving, Malarkey, Stowell, Houts, Kiecolt-Glaser,2009). 
)کریمی بلداچی، ثابت زاده، فالح چای، زراعی،  اندکردهشناسایی  ساالنبزرگرا در  بستگیدلهای بکس ،محققان

  & Ainsworth یهنظراصول بر مبنای  سالیبزرگدر  بستگیدلهای از سبک Hazan & Shaver (1994) بندیطبقه. (1392

 Bowlby:(1991) .4دوسوگرا بستگیدل سبک و 3اجتنابی بستگیدل سبک ،2ایمن بستگیدل سبک بدین ترتیب است 

Bartholomew & Horowitz ترتیباینبهجوانان، مدلی با چهار طبقه ارائه دادند  در میان بستگیدلهای تحقیقی بر سبک در 

و  ها را بپذیرندآن تدریجبه افراد دیگر کهایندن( بعالوه انتظار ورزیعشقلیاقت )حس ارزشمندی  دهندهنشان( طبقه اول 1که: )

( طبقه 2دند؛ )کر گذارینامایمن  بستگیدل عنوانبهها پاسخگر باشند. پژوهشگران این طبقه را در مقابل رفتار و احساس آن

                                                                                                                     
1. intimacy 

2. Secure 

3. Avoidant 

4.Ambivalent 
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( به همراه دریافت ارزشیابی مثبت از دیگران است. این ورزیعشقارزشی )نداشتن توانایی دوم شامل احساس بی

کند یعنی فرد ق دریافت پذیرش از سمت دیگران میاز طری خودارزشمندیخصوصیت فرد را به سمت تالش بسیار برای 

ی خود دارد که دیگران او را تأیید کنند. هازن و شیور این طبقه را با عنوان گروه دوسوگرا زمانی احساس خوبی درباره

این  Main, Kaplan (1995)( و 1393؛ کریمی، کرمی، دهقان، r, 1998Hazan & Shaveمشخص کردند )

ارزشی )نداشتن احساس بی کنندۀمشخصسوم ( طبقه 3؛ )اندیا تنیده مشخص کرده مشغولدلسبک روه را با عنوان گ

ها را طرد ناخوشایندی آن طوربه(، طرد کنندهو  اعتمادغیرقابلن انتظار است که دیگران )ای به همراه( ورزیعشقتوانایی 

کنند تا خود را در برابر از نزدیک شدن به دیگران تالش می جتناب، با ابستگیدلبا این سبک  خواهند کرد. این افراد

های قبلی بر صریح در پژوهش طوربه بستگیدلطرد شدن احتمالی از سوی دیگران محافظت کنند. اگرچه این سبک از 

 شدهمطرحبق با سبک اجتنابی مطا تا حدودی احتماالًاین سبک  حالبااینقرار نگرفت  موردبحث ساالنبزرگ بستگیدل

بدبینی نسبت به دیگران  به همراهارزشمندی  -( طبقه چهارم عشق4) درنهایتاست و  Hazan & Shaverتوسط 

است. این افراد با پرهیز از برقراری روابط صمیمانه با دیگران و داشتن استقالل و عدم پذیرش از خودشان در مقابل 

-ناایمن یا جدا بستگیدلرا مطابق با رویکرد  رفتاریسبک این Main, Kaplan( 1985)کنند. ناامیدی محافظت می

 بر ایناند. کرده گذارینامجداکننده  -اجتنابیآن را  Bartholomew & Horowitz کهدرحالیند دانستکننده می

ایمن در رابطه زناشویی خود احساس آسودگی دارند و از کنار گذاشته  بستگیدلتوان گفت افراد با سبک اساس می

 و افراد دارند شدن طرد از ترس خود روابط در معموالً  دوسوگرا که افرادترسند. درحالیتوسط دیگران نمین شد

 (.1394صدق و صلیبی،  لهجهخوشکنند )نمی راحتی و اعتماد احساس صمیمانه روابط در اجتنابی

 و کنندری را تجربه میکمت منفی عواطف ایمن، بستگیدل با سبک ساالنبزرگدهد می نشان پیشینه پژوهشی

 ,Stein) حمایت بگیرند هاآن از هیجانی درماندگی هنگام بتوانند که کنندبرقرار می کسانی با مستحکم روابط

Siefert, Stewart& Hilsenroth, 2011،احتمال کمتری به هنگام بروز مشکل در روابط  این افراد با (. بنابراین

 زوجینیدرواقع  .کننداقدام می معضل حل برای خود، همسر اجتماعی وجهۀ ریبیا تخ عاطفی گیریکنارهزناشویی به 

 کنندمی رضایت احساس بیشتر خود فردی بین یرابطه از و هستند متعهدتر یکدیگر به نسبت دارند ایمن بستگیدل که

نارضایتی و  کهدرصورتی (.1393، پور حسین)بشارت، مدنی،  شودمی هاآن بین یهرابط تداوم امر سبب این و

)علوی، امان الهی، عطاری، کرایی،  شوددر رابطه منجرمی بستگیدلناخشنودی در رابطه به کوتاهی کردن و ناتوانی در 

1397.) 

بر که تاکنون تحقیقات کاربردی کمی  است الگوهای مؤثر در حوزه خانواده بوده ازجملهالگوی گشتاوری السون 

 بر اساس(. السون مدل خود را 1398)مستوفی سرکاری، قمری، حسینیان،  است شدهانجاماین رویکرد در کشور ما  اساس

کننده برون فردی و محیطی ایجاد مهار عواملاین رویکرد، بیشتر از عوامل درونی بر  .رویکرد سیستمی مطرح نمود

 ,Pinsof, Breunlin, Russell) متمرکز بر آموزش و بازسازی عملکرد رفتاری است تعارض تمرکز دارد و بیشتر

& Lebow, 2011.) (2011) Olson  تیجه رسید که زوج متأهل انجام داد به این ن 5000 بر رویدر پژوهشی که
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های حل تعارضات پنج مالکی است که زوجشخصیت و  پذیریسازش، هازوج پذیریانعطافها، ارتباط، صمیمیت زوج

( در تحقیق خود نشان دادند کاربرد 1397) ری، قمری، حسینیانمستوفی سرکاسازد. های ناموفق جدا میموفق را از زوج

حاجی بکنده، نوابی نژاد، شود. -تعارض در روابط زناشویی منجر می و کاهش الگوی السون به برقراری ارتباط مؤثر

و  آوریتابالگوی السون زمینه برای افزایش  با کاربردرسیدند که  در تحقیقات خود به این نتیجه (، نیز1395کیامنش )

( نشان داد که 1393) طباطبایی، بشارت، الهیاری زادهرسول، سپهوند نتایج پژوهش شود.کاهش تعارضات فراهم می

تواند به بهبود مشکالت زناشویی، ، طراحی شد میOlsonتوسط  اولین بارزناشویی انریچ که  سازیغنیکاربرد برنامه 

توسط  شدهانجامهمچنین پژوهش  درماندگی روانشناسی منجر شود.و کاهش  شناختیروانرضایت زناشویی، بهزیستی 

زناشویی به سبک  سازیغنیتفاده از آموزش گروهی برنامه ( نشان داد که اس1392) قاسمی مقدم، بهمنی و عسگری

همسرشان  و و تفسیرهایی که از رفتار خود شود که همسران با انتظارات غلط و یا خطاهای رایج در تعبیر، باعث میالسون

و بهتر بتوانند در جهت حل  گرفتهو انتقادات را فراتر ابراز خواسته و تمایالت نحوه صحیح حالدرعیندارند آشنا شده و 

 های بین فردی بکوشند.تعارض

پل  درواقعمدل گشتاوری السون، مرکب از سیستم خانواده و روابط زناشویی است که توان گفت می طورکلیبه

 های درون خانواده در سه بعد همبستگی خانوادهتصویری از پویایی ارائۀسون با ن نظریه و عمل است. مدل الارتباطی مابی

و ارتباطات خانواده مدل بالینی گشتاوری را جهت ارزیابی از  توانایی سازگاری با تغییرات() پذیریانطباق(، 1باهم بودن)

ها پژوهش مروربه(. با توجه Olson & DeFrain, 2000) ان ارائه نموده استو فرایندهای خانواده و درم کارکردها

ر با هدف بررسی و اهمیت موضوع و همچنین با تأکید بر اهداف درمان مبتنی بر مدل گشتاوری السون، پژوهش حاض

 ق هیجانیطالهای زناشویی برزوجین در معرض و تعارض بستگیدل ی درمانی بر متغیرهای سبکاثربخشی این شیوه

 از: تند عبارشود ژوهشی که مطرح میسؤال پدو  گرفت. بر این اساسانجام 

در معرض  نیزوج بستگیدل از سبکبرخاسته  بر رفتارهایالسون  یبر الگو یمبتن یآموزش -روان یهانشست ایآ (1)

زوجین  زناشویی ضتعار بر کاهش السون الگوی بر مبتنی آموزشی -روان های¬نشست آیا( 2) ؟مؤثراست طالق هیجانی

 ؟مؤثراست طالق هیجانیدر معرض 

 روش 

همراه با گروه گواه است. جامعه آماری  آزمونپسو  آزمونپیشروش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح 

های بود که با توجه به مالک 1395-1396و در سال  شهر تهراندر نیستان به کلینیک مشاوره  کنندهمراجعهشامل زوجین 

زن و  16های پژوهش گزینش شدند و نفری آزمودنی 32، پس از مصاحبه، نمونه هدفمند گیرینمونهورود و با روش 

 گروه قرار گرفتند. صورت تصادفی در دوزوجی( به 8شوهر )دو گروه 

                                                                                                                     
1.To be gather 
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 ابزار

گویه به شکل  24ر این پرسشنامه را د (1394، به نقل از موسوی و رحیمی نژاد، 1998) Gottman: 1طالق هیجانیمقیاس 

های مثبت برابر هشت و باالتر باشد به این معناست که بلی )یک( یا خیر )صفر( تنظیم کرده، چنانچه تعداد پاسخ ایدوگزینه

در او مشهود است. در نسخه اصلی ضریب پایایی  طالق هیجانیزندگی زناشویی فرد در معرض جدایی قرار داشته و عالئمی از 

است. در نسخه ایرانی مقیاس از روش آلفای کرونباخ برای تعیین ضریب پایایی مقیاس استفاده  شدهگزارش 70/0مقیاس باالی 

 (.1393ری، آمد )امامی و عسک به دست 83/0مقیاس شد که برای کل 

برای سنجش تعارضات پرسش است که  54دارای  تجدیدنظرشده، پرسشنامهاین  :2(R-MCQ) پرسشنامه تعارضات زناشویی

هشت . این پرسشنامه، (1397، علی پور)امانی، عیسی نژاد،  است شدهساخته (1387) اشویی توسط ثنایی، براتی و بوستانی پورزن

است.  شدهاستفادهاز روش لیکرت  گذارینمرهکند. در این پرسشنامه جهت گیری میبعد یا زمینه تعارضات زناشویی را اندازه

است. حداکثر نمره کل  شدهدادهها اختصاص نمره به آن 5تا  1 تناسببهکه  شدهگرفته نظر پنج گزینه در سؤالبرای هر 

، 25، 18، 12، 4های ، پرسشهمکاریکاهش  :است قرارازاینها خرده مقیاس هایسؤالاست.  54و حداقل آن  270پرسشنامه 

؛ 44، 38، 31، 22، 9های ؛ افزایش جلب حمایت فرزند، پرسش40، 35، 19، 13، 5های کاهش رابطه جنسی، پرسش، 34

؛ کاهش رابطه فردی با خویشاوندان همسر و 43، 37، 29، 21، 15، 8های افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، پرسش

، 48، 39، 33، 24، 17، 10، 2های مالی از یکدیگر، پرسش ، جدا کردن امور53، 50، 46، 32، 23، 1های دوستان، پرسش

حداکثر نمره هر خرده مقیاس مساوی با تعداد  .54٫، 52، 47، 45، 41، 30، 28، 26، 16، 11، 7، 3های پرسش مؤثرکاهش ارتباط 

کمتر به معنی رابطه بهتر و  است. در این ابزار نمره بیشتر به معنی تعارض بیشتر و نمره 5ها ضربدر مقیاسآن خرده  هایسؤال

است. آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه روی یک  54و کمترین آن  270بیشترین نمره کل پرسشنامه  .تعارض کمتر است

، افزایش 5/0، کاهش رابطه جنسی 3/0سنجه آن به شرح زیر است: کاهش همکاری  7و برای  53/0 برابرنفری  32گروه 

، کاهش رابطه 64/0، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود 6/0فزایش جلب حمایت فرزند ، ا73/0های هیجانی واکنش

)ثنایی،  69/0 مؤثرو کاهش ارتباط  51/0امور مالی از همدیگر  جدا کردن/ و 64و دوستان  خانوادگی با خویشاوندان همسر

1396.) 

( 1996تهیه کردند و در سال ) reed ollinzC &(، 1990این مقیاس را ابتدا در سال ): 3بستگیدل یهاسبک اههیس 

است و  کینزد هایبستگیدلبه  دهیشکل ۀویش یفیتوص-روابط خود جادیا یهااز مهارت یابیارزشامل خود که بازنگری شد

شود. یم دهیماده سنج هری برا کرتیاز نوع ل یادرجه 5 اسیمق کی یرو گذاریعالمتماده است که توسط  18 بر مشتمل

، -0/ 313 بیبه ترت 001/0 یها در سطح معناداراسیرمقیز نیب یهمبستگ بیابزار را با ضر نیا ۀساز ییروا(، 1380) دامنپاک

 مقدار 0/ 014 یبودن در سطح معنادار کیو نزد یوابستگ یهااسیرمقیز نیب یهمبستگ بیآورد و ضر به دست -0/ 336

                                                                                                                     
1. Emotional divorce scale 

2. Marital Conflict Questionnaire Revised 

3. Collinz& reed attachment style 

http://www.iran-moshaver.ir/estekhdam/
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از  ینفر 100و  173 ۀنمون آن، در دو اسیرمقیهر ز ینباخ را براکرو یآلفا زانیم(، 1996) نزیآمد. کال به دست 346/0

اضطراب،  اسیمق ریو ز 80/0، 78/0 ،یوابستگ اسیرمقیز ،82/0، 81/0بودن،  کینزد اسیمق ریز یبرا بیبه ترت انیدانشجو

انگین، انحراف معیار، در این پژوهش، آمار توصیفی مانند می .(1395)امان اللهی و همکاران،  گزارش کرده است 83/0، 85/0

 ها استفاده شد.برای آزمون فرضیه کوواریانسفراوانی و درصد فراوانی و همچنین آمار استنباطی شامل تحلیل 

 مداخله

 (، ترجمه نوابی نژاد و دارینی2011) سیگ و الرسون-پروتکل جلسات از کتاب بازبینی روابط همسران تألیف السون، السون

هفته پیاپی با  10 در ایدقیقه 90جلسه  10( تنظیم و طی 1395) نی حاجی بکنده، نوابی نژاد، کیامنشحسی مقاله نیز( و 1391)

 :. محتوای هر جلسه به شرح زیر بودبرگزار شدنظارت استاد راهنمای این پژوهش 

و همراه با اعتماد و برقراری رابطه حسنه و ایجاد ج ،آشنایی و بیان اهداف، آشنایی اعضا با مدرس و یکدیگر: جلسه نخست

امنیت، همکاری و صمیمیت، مشخص شدن اهمیت موضوع برای اعضا؛ اهداف برگزاری جلسات و آشنایی با مقررات گروه، 

عقد قرارداد و ایجاد تعهد جهت همکاری و شرکت منظم در  ،آشنایی با چهارچوب کلی کار مدل چند مختصاتی السون

 جلسات.

بررسی موانع ایجاد صمیمیت، آموزش چگونگی ، تعریف صمیمیت و ابعاد آن ،جینیصمیمیت در روابط زو جلسه دوم:

 های صمیمیت.میمیت، تمرین شیوهبرقراری ص

و نقشه زوج و نقشه خانواده، ایجاد توازن بین ثبات و  پذیریانعطافتوازن و  اهمیت ،پذیریانعطافنزدیکی و  جلسه سوم:

 ها.، بهبود پویایی زوجیپذیریانعطافرایج زوجینی در نزدیکی و  آشنایی با مشکالت تغییر و اجتناب از ثبات و تغییر افراطی،

-شیوه استخراج د تعارض میان زوجین،تعریف مفهومی تعارض زناشویی و درک طبیعی بودن وجو ،جلسه چهارم: تعارض

 .کنندگانشرکتول برخورد با تعارض در میان های متدا

 تعارض. وفصلحلگانه بهبود بخشیدن و  11 هایشنایی با گامهای حل تعارض، آشیوهجلسه پنجم: 

 صحیح رابطه بازدارنده عوامل ،جنسی مسائل چرخه با آشنایی ،جنسی روابط اهمیت بیانجلسه ششم: بهبود ارتباط جنسی، 

 غلط. جنسی هایاسطوره درمان و تشخیص ،جنسی

 رایج مشکالت و موفق هایزوج ارتباط نحوه با آشنایی آن؛ پیچیدگی و ارتباط ضرورت و اهمیتجلسه هفتم: ارتباط، 

 زوجین. ارتباطات در

 نحوه با آشنایی ،روابط بر یک هر تأثیر چگونگی و ارتباطی هایشیوه و سبک ارتباطی، انواع هایمهارتجلسه هشتم: 

 .مؤثر ارتباط برقراری

 ،زوجین روابط بر هانقش تعیین مدیریت تأثیر یچگونگ با کارگروهی، آشنایی و همکاری /هاسنت و هانقشجلسه نهم: 

-راه ،زوجین روابط در نقش رایج مشکالت ،زوجین روابط بر یک هر تأثیر و رابطه در قدرت کالسیک الگوهای با آشنایی

 رابطه. در هانقش به بخشیدن بهبود جهت هایی
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 و راهکارها ارائه ،هاآموزه اجرایی موانع شناسایی ،هاآموزش اثربخشی و کارایی میزان ، بررسیبندیجمعجلسه دهم: 

 زوجین. برای کلی هاییتوصیه

 شیوه اجرای پژوهش

های کلینیک در صفحات مجازی، از طریق کانال رسانیاطالعمانند های مختلفی رای پژوهش حاضر، در ابتدا به روشجهت اج

مشخص کردن واجد  منظوربهاز افراد،  نامثبتد. بعد از ، فراخوانی انجام شهای مشاورهکلینیک ;چسباندن اعالمیه، بروشور در

 6هایی واجد شرایط بودند که کمتر از ها مصاحبه انجام شد. زوجهای داوطلب شرکت در نشستشرایط بودن داوطلبین با زوج

جین مشمول گذشت سال مدت ازدواج این بود که روابط زناشویی زو 6ها گذشته باشد )علت انتخاب سال از پیوند زناشویی آن

های های رویارویی با موقعیتف و فرصتهای زناشویی مختلعاطفی، چالش زمان باشد تا فرصت کافی برای برقراری پیوند

های شخصیت مرزی های سایکوز )اختاللی ابتال به اختاللدیپلم باشد، سابقه کمدستها و وضعیت تحصیلی آن (متفاوت باشد

ی ناشناس ماندن و محرمانه بودن اطالعات آسودگی داده ها دربارهی خیانت باشند. به آزمودنیاقد سابقهو ...( نداشته باشند و ف

های ژوهش شناسایی شوند. سپس پرسشنامهبین افراد توزیع شد تا افراد مناسب با هدف پ طالق هیجانیشد. سپس پرسشنامه 

ها به ، آزمودنیآزمونپیشپژوهش توزیع شد. پس از اجرای های تعارضات زناشویی در بین آزمودنی و بستگیدلهای سبک

 یک همکاری قطع به توجه ( زوجی آزمایش و گواه تقسیم شدند. در طول برگزاری جلسات، با8) دو گروهگونه تصادفی به 

 دو ماهیافت. گروه آزمایش برای زمانی نزدیک به  کاهش زوج 7 به آزمون گروه در نهایی نمونه آزمایش، در گروه زوج

ها آموزشگری مبتنی بر مدل گشتاوری السون شرکت کردند. آموزش -ای برنامه رواندقیقه 90نشست  10( در در هفته باریک)

ها، گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکردند. پس از آموزش، های نوشتاری و رفتاری همراه بود. در طول این نشستبا تمرین

ها پاسخ دهند. پس از ها ارائه شد تا به آنها پرسشنامهی آزمودنیات، دوباره به همهاتمام جلس بعد ازنزدیک به یک هفته 

 ها انجام گرفت.، تحلیل داده 16SPSS افزارنرمها، با استفاده از داده آوریجمع

 اخالق پژوهش
هدف اجرای این در مورد  کنندگانشرکتیک جلسه توجیهی مقدماتی به  حفظ و رعایت مالحظات اخالقی در منظوربه

و چگونگی استفاده از نتایج پژوهش  کنندگانشرکته با اسامی و اطالعات خصوصی پژوهش و حفظ رازداری در رابط

 توضیح داده شد.

 هایافته

 مفروضه همسانی برقراری منظوربهاسپیرنف و نیز  -ها از آزمون کولموگروفبررسی توزیع داده منظوربه هاداده تحلیل از قبل

 و هاکوواریانس همسانی مفروضه که داد نشان نتایج شد، لوین استفاده آزمون از رگرسیون شیب یکسانی و هاکوواریانس

ها و و با توجه به هدف از بررسی داده آزمون دقت و هامفروضه رعایت حیث است بنابراین از برقرار رگرسیون شیب یکسانی
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 پژوهش هایسؤال بررسی برای هاداده روش تحلیل ترینمناسب عنوانبه کوواریانستحلیل  ، آزمونآزمونپیشاجرای 

 .گرفت قرار مورداستفاده

 آزمونپسو  آزمونپیشدر  موردبررسیصیفی متغیرهای خالصه نتایج آمار تو . 1جدول 

 کشیدگی چولگی استاندارد انحراف میانگین شاخص                        منبع تغییر
 اسمیرنف -روفکولموگ مقدار

sig 
 df آماره

 طالق هیجانی

 آزمونپیش
 2/0 14 145/0 0001/0 -138/0 345/1 50/21 آزمایش

 2/0 16 175/0 210/0 -170/0 310/1 38/21 گواه

 آزمون پس
 065/0 14 249/0 -178/0 -296/0 852/0 43/20 آزمایش

 2/0 16 166/0 054/0 -250/0 315/1 44/21 گواه

 زناشویی عارضت

 آزمون پیش
 189/0 14 189/0 362/0 -613/0 928/4 14/156 آزمایش

 2/0 16 118/0 -613/0 -080/0 926/4 50/155 گواه

 آزمون پس
 2/0 14 119/0 -613/0 362/0 977/2 36/150 آزمایش

 2/0 16 170/0 647/0 -627/0 932/4 06/154 گواه

 ایمن بستگیدل
 آزمونپیش

 2/0 14 173/0 -0001/0 609/0 109/1 15 آزمایش
 2/0 16 280/0 568/0 -718/0 065/1 25/15 گواه

 آزمون پس
 073/0 14 216/0 382/0 -946/0 997/0 07/15 آزمایش

 09/0 16 250/0 639/0 027/0 894/0 15 گواه

 بستگیدل
 اجتنابی

 آزمونپیش
 2/0 14 177/0 216/0 -098/1 069/1 29/12 آزمایش

 054/0 16 216/0 624/0 -728/0 063/1 06/12 گواه

 آزمونپس
 087/0 14 3/0 -151/0 -310/0 663/0 4/11 آزمایش

 101/0 16 196/0 375/0 -948/0 047/1 19/12 گواه

 بستگیدل
 گرا/اضطرابید

 آزمونپیش
 056/0 14 224/0 -436/0 -812/0 051/1 79/14 آزمایش

 052/0 16 229/0 -040/0 -067/1 025/1 38/14 گواه

 آزمونپس
 3/0 14 286/0 -280/0 294/0 756/0 57/13 آزمایش

 054/0 16 263/0 547/0 -390/0 981/0 19/15 گواه

 بستگیدل، تعارض، طالق هیجانیمتغیرهای  ازنظر گروه دو ها درآزمودنی گردید مالحظه 1 شماره جدول در چنانچه

 -کولموگروف آزمونقرار گرفتند.  موردبررسی آزمونپسو  آزمونپیشدر دو مرحله   اضطرابی گرا/ایمن، اجتنابی و دوسو

 05/0) ( باالتر بود05/0) برای تمام متغیرها از سطح معناداری مفروض آمدهدستبه معناداری سطح که داد نشان اسمیرنف

p<.بنابراین توزیع این متغیرها نرمال است ،) 

 موردپژوهشی نمرات متغیرها کوواریانسایج تحلیل ی نتخالصه .2 جدول
 شاخص

 منبع تغییرات
 (MS) مجذوراتمیانگین  (df) آزادیدرجه  (SS) مجذوراتمجموع 

 فیشرنسبت 

(F) 
sig اتا 

019/0 418/6 707/6 1 707/6 طالق هیجانی  %4/23 

 5/24% 01/0 778/7 823/99 1 833/99 تعارض

 6/9% 123/0 549/2 430/0 1 430/0 ایمن بستگیدل

 1/33% 002/0 873/11 556/6 1 556/6 اجتنابی بستگیدل

 6/49% 0001/0 611/23 211/19 1 211/19 /دوسوگرااضطرابی بستگیدل
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الگوی گشتاوری السون باعث کاهش  ارائهبا کنترل اثرات متغیرهای همپراش، آموزش و ، 2جدول  مندرجات به توجه با

در رابطه با تعارض تفاوت همچنین . [P( ،019/0Sig=( ،)418/6F= )  >05/0] ه است.بین زوجین شد طالق هیجانیاحساس 

 وفصلحلبنابراین آموزش الگوی گشتاوری السون در ({،  =P( ،01/0Sig=( ،)778/7F  >05/0آماری معنادار شد }

 >05/0} آماری معنادار نشدایمنی به لحاظ  بستگیدلبرای  آمدهدستبه F شاخص تعارضات میان زوجین اثربخش بوده است.

 P( ،123/0Sig=( ،)549/2F= .}) اجتنابی تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و گواه وجود دارد  بستگیدلدر رابطه با

{05/0<  P( ،002/0Sig=( ،)873/11F=  .})بستگیدلش و گواه در رابطه با همچنین تفاوت آماری بین گروه آزمای 

بنابراین آموزش الگوی گشتاوری السون ؛ ({ =P( ،0001/0Sig=( ،)611/23F  >05/0}د رابی/ دوسوگرا معنادار شاضط

 بستگیدلاجتنابی و  بستگیدلهای دو گروه ایجاد نکرد اما در کاهش احساس ایمن بین آزمودنی بستگیدلاحساس  تغییری در

 بوده است. دوسوگرا/ اضطرابی مؤثر

 گیرینتیجهبحث و 

های زناشویی در و تعارض بستگیدلهای الگوی گشتاوری السون بر سبکآموزش  اثربخشی نتعیی هدف با حاضر مطالعه

 یهانشست نشان داد که اجرای پژوهش اول سؤال به پاسخ در آمدهدستبه نتایج شد. انجام طالق هیجانی در معرضافراد 

ن تاثیرآماری معناداری ایجاد نکرد اما ایم بستگیدلبر روی  ،نیزوج بستگیدلسبک  السون بر یبر الگو یمبتن یآموزش -روان

در این  آنچهاضطرابی شد. در توضیح این مسئله باید گفت دوسوگرا/ بستگیدلابی و اجتن بستگیدلباعث کاهش میزان 

است که منجر به تعارض  بستگیدلای از رفتارهای برخاسته از سبک قرار داشت، مجموعه مدنظر بستگیدلپژوهش از سبک 

در افراد، نیاز به صرف وقت و آموزش و پایش بسیاری دارد  بستگیدلواضح است تغییر سبک  چراکه   شودیبین زوجین م

های حل تعارض برخاسته از و شیوه آمیزتعارضرفتارهای  درواقعرار گرفت در این پژوهش مورد هدف تغییر ق آنچهبنابراین 

ه در معرض گسستگی عاطفی با همسر قرار دارند، بسیار نسبت به بود؛ از طرف دیگر، افرادی ک مراجعین بستگیدلهای سبک

 et شود. نتایج این پژوهش همسو باای میو خود این مسئله باعث کند شدن روند تاثیرهرنوع مداخله تغییرات مثبت بدبین هستند

al Mateo (2014،)Hwang et al (2012 ،)Simpson, Collins, & Salvatore (2011 ،)

Halchuk,Makinen. & Johnson, (2010) ، (، بدیهی 1396)خدایاری، سبزفروش، غباری بناب، غالمعلی لواسانی

 Makinen & Johnson (2006)،et al(، 1395) یاحد علیزاده اصلی، کیامنش،(، 1395زراعتی و موسوی )

Olson(2010 2011؛) .بوده است 

 بر کاهشالسون  یبر الگو یمبتن یآموزش -روان یهانشست داد نشان پژوهش دوم سؤالتحلیل  از آمدهدستبه نتایج

 Chang هایاز پژوهش آمدهدستبهبوده است. این یافته با نتایج  مؤثر طالق هیجانیدر معرض  نیزوج ییتعارض زناشو

و  بابا خانی(، 1393) ملکی، ذبیح زاده، پناغی، رشیدی و باقری(، 1397حاجلو )، عطا دختفتوحی، میکائیلی، ، (2004)

 بود. خوانهم (1393، رجبی و همکاران )(1395نی حاجی بکنده و همکاران )(، حسی1394همکاران )
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 خشونت و تعارض تبیین برای که هاییپارادایم از یکیتوان گفت می حاضر، پژوهش از آمدهدستبه نتایج تبیین برای

 بستگیدل ینظریه. (Zacchilli, Hendrick & Hendric, 2009) است بستگیدل ینظریه رودمی کار به خانگی

 بستگیدل هایسبک. آوردمی فراهم عاشقانه روابط زمینه در تعارض خاص هایسبک فهم برای منسجمی چارچوب

 Taube-Schiff) هستند شناختیروان هیجانی هایسازه سایر گیریشکل در مهمی هایکنندهتعیین عامل تحولی، عنوانبه

et al, 2015.) مرتبط است منفی هایهیجان با ناایمن بستگیدل و مثبت هایبا هیجان نایم بستگیدل 

 (Abrams, 2009؛ Dogan, 2008، از نقل Erzar, Torkar & Erzar, 2010 .)اضطرابی دارای سبک افراد 

 رابطه حفظ و تعارض حل برای خشم یازاندازهبیش ابراز به شدن طرد از ترس و پایین خود حرمت دلیل به است ممکن

 به وادار را اجتنابی افراد است ممکن دیگران از منفی و الگوی خصمانه بین فردی گیریجهت دیگر، سوی . ازآورندروی

 و اجتنابی ناایمن (. افرادHazan& Shaver,1994) کند خویش همسر رابطه با در ناکارآمد راهبردهای از استفاده

 بیشتری یمذاکره و شناختیروان جسمانی، پرخاشگریحمله   ازجملهلفی راهبردهای ناکارآمد مخت از ممکن است اضطرابی

 پیوندهای کیفیت که نمود ادعا توانمی ،بستگیدل ینظریه هایداشتن داللت نظر در . باکنند استفاده خویش روابط در

-تفاوت بستگیدل سبک ،دیگرعبارتبه .کندمی تعیین را زناشویی تعارض رفتارهای الگوی احتماالً زوجین بین بستگیدل

 را و تعارض تنیدگی اوقات در خصوصبه حمایت منبع عنوانبه یکدیگر از استفاده در زوجین توانایی فردی بین های

 یرابطه فقدان اثر در برای طالق گیریتصمیم و زناشویی تعارضات اکثر چون (.1393ملکی و همکاران، ) سازدمی مشخص

 ، مانندمی باقی حل نشدنی یمسئله یک صورتبه و یابندتداوم می ناکارآمد و ضعیف یلیخ یرابطه یک وجود یا مطلوب

حل  درصدد بتوانند تا سازدمی فراهم را فرصتیکه  کندمی ایجاد زوجین برای را زناشویی شرایطی روابط بهبود و ایجاد لذا

  .برآیند خود یلهمسئ نمودن

شود تعارض در رویکرد مخرب باعث می وفصلحلباشد که  ارض بین زوجین اینبا تع در رابطهمورد  ترینتوجهقابلشاید 

 به نسبت زوجین متعارض .(2011سیگ و الرسون، -السون، السون) ها کاهش یابدتا سطح نزدیکی عاطفی در بین زوج

ه دلیل کاهش میزان ب .شودنمی قائل ارزش مشترک تصمیمات برای و تردید شده دچار یکدیگر هایتوانایی و هاشایستگی

زنند و چون بارها در مورد مسائل مختلف به توافق می یکدیگر آسیبصمیمیت، احترام و اعتماد، طرفین به احساسات 

رسد این افراد از می به نظرکنند؛ چون اجتناب می مسائل مورد در وگوگفت از اند به هنگام بروز تعارض،رضایتمندی نرسیده

این است که یکی  وگوگفتکنند بنابراین نتیجه حاصل از دن توانمندی و احساس قدرت استفاده میبرای نشان دا وگوگفت

با در نظر گرفتن رفتارهای  الگوی گشتاوری السون کند.احساس پیروزی خواهد داشت و طرف دیگر احساس شکست می

زیر ارائه کرده  صورتبهشود را می گامهای حل تعارض سازنده که شامل ده ، روشبستگیدلمتعارض برخاسته از هر سبک 

( صحبت 3( تفهیم مسئله مورد مناقشه برای یکدیگر، )2؛ )وگوگفت( مشخص کردن زمان و مکان مشخص برای 1: )است

های ناموفق گذشته درباره آن ( لیست کردن تالش4کردن برای تعیین چگونگی کمک هر یک از زوجین برای حل مشکل؛ )

( توافق کردن 7جدید؛ ) هایحلراه( بحث و ارزیابی 6های جدید حل مشکل؛ )جدید برای پیدا کردن راه ( ده فکر5مشکل؛ )

( تعیین جلسه برای 9انجام دهند؛ ) یکارچه شدهانتخابطرفین برای راه حل  از هریک کهاین( توافق برای 8برای یک راه حل؛ )
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یکدیگر  روندیمدر جهت حل مشکل پیش  کهاینو شوهر در حین زن  (10ی پیشرفت در حل مشکل؛ )بررسی و بحث درباره

 (Olson, 2011) را مورد تشویق و پاداش قرار دهند

که در صورت بروز اختالف، تعارض را بپذیرند، رقص است تعارض به این صورت  وفصلحلآموزش بهبود بخشیدن در 

را داشته باشند  بودن ریپذبیآسی و حساس بشناسند(، قدرت را در سطح احساس 1های فشار خودبشناسند )دکمه تعارض خود را

شود و ریشه در جلوگیری ما از رویارویی با همان چیزی است که باعث ناراحتی می قهیدق یریپذبیآس)تالش برای اجتناب از 

یقت است و این کار هرگز انکار حق مثابهبهانباشته نکنند )نادیده گرفتن احساسات  همیرودارد(، غم و اندوه را  یریپذبیآس

شود؛ ها میشدن آن آید باعث قدرتمندترهایی که در روابط پیش میبدون عواقب نخواهد بود. عواقب روبرو نشدن با ناراحتی

است که  باهمها ها را پیشگویی کند، بلکه چگونه جنگیدن آنتواند طالق آنجنگیدن یا نجنگیدن یک زوج با یکدیگر نمی

( روی رفتار فرد 1از:  اندعبارتآموزد چگونه نبردهایمان محترمانه و منصفانه باشند هایی که میدستورالعملاهمیت دارد. 

های برقراری ارتباط را ( مهارت4مرتبط با موضوع رفتار کنید؛  کامالً( 3( با احترام بیان کنید؛ 2تمرکز کنید نه روی خود فرد؛ 

( 8( به اکنون )زمان حال( بپردازید؛ 7( همسر خود را جدی بگیرید؛ 6ه بگیرید؛ بهر یطبعشوخ( از 5خوب به خاطر بسپارید؛ 

موافقت کنید مانعی ندارد؛  مقابلتانتوانید با حرف طرف ( اگر نمی10؛ دیدارنگهرا خصوصی  هاوجدلبحث( 9خونسرد باشید؛ 

 (.2011و الرسون، سیگ -، السونالسون( حداقل به احساسات و عقاید طرف مقابل احترام بگذارید

ها برای دستیابی کمک به زوج با این رویکرد گفت توانمی Olsonدر تبیین چرایی اثربخشی الگوی گشتاوری  یطورکلبه

؛ Olson,2011و مذاکره، افزایش توانایی در ایجاد ارتباط متقابل و محاوره ) وگوگفتبه سازگاری بیشتر در رابطه، 

؛ مستوفی سرکاری و همکاران، 1395حاجی بکنده و همکاران، حسینی ؛ 1396،نورانی پور د؛؛ نوابی نژافرزادزاده،  یوسف

و روابط مثبت با دیگران،  یخودمختارافزایش  ،(1392 ،یو عسگر بهمنی ،؛ قاسمی مقدم1393و همکاران، سپهوند؛ 1398

 کنندهنییتباز عوامل  ایهای ارتباطی و محاورهارتتر مهتر و صریحآموزش مستقیم برمبنای مندقاعدهاستفاده از تغییرات رفتاری 

در این روش برای زوجین فراهم  فاکتور درمانی که ترینمهم بود. درمانیزوجیک روش  عنوانبهاجرای این رویکرد  یاثربخش

 از مداوم استفاده نهمچنی و منفی و مثبت یهاجانیه ابراز و بودن باز دلیل به شود ایجاد امنیت عاطفی است. چنین فضایی می

 هایمذاکره از استفاده همچنین شود.می مقابل طرف سوی از باورها و احساسات بیان به منجر ،کنندهلیتسه یهاییخود افشا

 بین بخشلذت و صمیمانه روابط گسترش و ایجاد باعث خاصی هایشیوه به زوجین تعارض هنگام در آرام و منطقی

 شود.می زوجین

مبتنی بر الگوی گشتاوری السون، یک روش  رفتاری -یسیستم درمانیزوجتوان گفت، رویکرد می یبندجمعدر یک 

، مذاکرهها برای دستیابی به سازگاری بیشتر در رابطه، گفتگو و است که اهداف کلی آن کمک به زوج التقاطی و کاربردی

رفتاری  درمانیزوج یهافننیز ترکیبی از  مورداستفاده یهافنی مؤثرتر است. در ایجاد ارتباط متقابل و محاورهافزایش توانایی 

. شود، تعیین میشدهفیتعرمداخله  مراتبسلسلهمرحله که با اصطالح سطوح متناوب  و سیستمی است که متناسب با هر

                                                                                                                     
1. Buttons are pushed 
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Olson (2000) های بر رویکرد نظام کرد سیستمی مبتنیسازد. رویرا مطرح می 1با نگاهی سیستمی به خانواده، مدل گشتاوری

 تعارض تمرکز دارد و بیشتر جادکنندهیابرون فردی و محیطی  مهار عواملخانواده است. این رویکرد، بیشتر از عوامل درونی بر 

(؛ شاید بشود گفت یکی از نقاط 2015، متمرکز بر آموزش و بازسازی عملکرد رفتاری است )پینساف، برونلین، روسل، لبو

 -ی درمانگره، معطوف به اینجا و اکنون است. از دید رابطهتمرکز بر گذشت یجابهرویکرد این است که قوت درمانی این 

، بخش بسیار برجسته این مدل است و زوجین، زوجین با خودشان میان درمانگر سرراستبندی به ارتباط روشن و  زوجین، پای

السون در رابطه با حل مناسب  مدل دیتأکو  جانبههمهش (. با توجه به پوشOlson, 2000؛1391)نوابی نژاد، دارینی، 

یک درمان مناسب در  عنوانبهتواند توان گفت که مدل السون میهای زوجی میو مسئله نقش هاارتباطات، بهبود تعارض

من ناای بستگیدلهای و کاهش رفتارهای برخاسته از سبک کاهش تعارضات زناشویی و درنتیجه بهبود ارتباط زناشویی

 قرار بگیرد. مورداستفاده

تصادفی  طوربه گیرینمونهعدد مراکز روانشناسی امکان با توجه به گستردگی مناطق شهر تهران و ت :هاشنهادیپها و محدودیت

-در پژوهش نیز که ناشی از محدودیت گرمداخلهه به تعداد زیاد متغیرهای با توجنبود؛ همچنین  ریپذامکانساده در مرحله اول 

شود که در به آنچه گفته شد پیشنهاد میکند. با توجه ها را با محدودیت مواجه میهیافت یریپذمیتعم، است یشناختروشهای 

نتایج به  یریپذمیتعمتر و امکان استفاده شود تا ارزیابی دقیق کنندگانشرکت های آتی از طرح آزمایشی با تعداد بیشترپژوهش

یشنهاد و حساسیت موضوع سالمت روابط زناشویی پ درمانیزوجهای شود. با توجه به تعدد روش ریپذامکانتری گروه بزرگ

 استفاده شود. دهیدبیآسها با در نظر گرفتن محورهای نی برای بهبود روابط زناشویی زوجشود تا از این رویکرد درمامی

تضاد منافعی ندارد. این مقاله برگرفته از  گونهچیهاضر شوند که پژوهش حنویسندگان متعهد می :تصریح درباره تعارض منافع

آموزشی مبتنی بر الگوی  -های رواناحد رودهن با عنوان کارآمدی جلسهرساله دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی و

 است. یطالق هیجان در معرضهای زناشویی در افراد و تعارض بستگیدلهای ی السون بر باورهای ارتباطی، سبکاثربخش

های محترمی که در پژوهش حاضر همکاری کردند و نیز از همکاری و همراهی مدیر و نویسندگان از آزمودنی :سپاسگزاری

 دکتر ابراهیمی مقدم که امکان انجام این پژوهش را محقق ساختند سپاسگزارند. شناختیروانو خدمات  مرکز مشاورهکارکنان 

 منابع
 یبرآشفتگ یگروه یوهیش به تعهد و رشیپذ بر یمبتن درمان یاثربخش یبررس(. 1397، الهه. )علی پورامانی، احمد؛ عیسی نژاد، امید؛ 

مجله روانشناسی و . کرمانشاه شهر امداد تهیکم مشاوره مرکز به کنندهمراجعه متأهل زنان در بینیخوش و ییزناشو تعارض ،ییزناشو

 ]link[. 42-64(، 1)5، شناخت پزشکیروان

ای . همایش منطقهطالق هیجانی بینیپیشدر  بستگیدلهای و سبک (. نقش تمایزیافتگی خود1393) .عسکری، میترا ؛امامی، شهرام

  ]link[. دانشگاه آزاد اسالمی سقز. TALAGH01_036پدیده طالق. شناسیآسیب

                                                                                                                     
1.Circumflex model 

http://shenakht.muk.ac.ir/article-1-425-fa.html
https://www.civilica.com/Paper-TALAGH01-TALAGH01_036=%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%DB%8C.html
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و تمایزیافتگی در  بستگیدلهای سبک بر اساسنشانگان ضربه عشق  بینیپیش(. 1395کوثر؛ اصالنی، خالد. )امان اللهی، عباس؛ تردست، 

 [link] .311-327(، 3)20، مجله روانشناسیاطفی، دانشجویان دختر دارای تجربه شکست ع

(. 1396) شکوه نوابی نژاد ؛(. بازبینی روابط همسران. مهرنوش داربنی2011).ج .پیتر، الرسن ؛سیگایمی اولسون ؛.الاچ دیوید. ،اولسون 

 ]link[. هنوبت دوم. تهران، ناشر: دانژ

 برافزایش(. اثربخشی آموزش رویکرد یکپارچه فلدمن 1394) .کیامنش، علیرضا ؛، عبداهللآبادیشفیع ؛نوابی نژاد، شکوه ؛، وحیدهبابا خانی

  ]link[.79-81 (،2)2. نشناسی خانوادهنشریه رواذهن آگاهی و کاهش تعارضات زناشویی. 

و  ساالنبزرگ بستگیدلبر تغییر سبک  (EFT) هیجان مدار درمانیزوج اثربخشی(. 1395) .موسوی، رقیه ؛، فرنوشبدیهی زراعتی

 ]link[ .71-90، (25)7، درمانیروانوره و فصلنامه فرهنگ مشا. صمیمیت جنسی زوجین

 هایسبکعواطف مثبت و منفی در حیطه  کنندهتعدیل(. بررسی نقش 1393) .، رضاپور حسین ؛مدنی، مریم ؛بشارت، محمدعلی

 ]link[ .1-13،(49)13، شناختیروانعلوم و مشکالت زناشویی.  بستگیدل

 ]link[ . تهران: انتشارت بعثت.سومت (. سنجش خانواده و ازدواج. نوب1396) .ثنایی، باقر

 مدارو جانیه کردیرو بر یمبتن یآموزش مداخله ریتأث مقایسه(. 1398) .علی سیدآل یاسین،  ؛داودی، حسین ؛حیدری، حسن ؛جاللی، ندا

-62 (،1)3، فرهنگی شناسیروان دو فصلنامه. نیخم شهرستان زنان از یگروه ییزناشو تعارض بر گاتمن روابط سازیغنی کردیرو

41. ]link[ 

و تعارضات  آوریتاببخشی الگوی گشتاوری السون بر (. اثر1395) .یرضاکیامنش، عل ؛نوابی نژاد، شکوه ؛حسینی حاجی بکنده، نازک

 ]link[ .47-58(، 1)3، روانشناسی خانوادهزناشویی زوجین. 

 ،شناختیروان نیادیبن یازهاین اساس بر طالق هیجانی بینیپیش. (1397) .امیری مجد، مجتبی ؛بزازیان، سعیده ؛اهللذبیحخان محمدی، 

 ]link[. 17-30(: 1)5، خانوادهروانشناسی  دو فصلنامه. خانواده عملکرد ویی زناشو انتظارات

 -(. اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی1396) .غالمعلی لواسانی، مسعود ؛ی بناب، باقرغبار ؛سبزفروش، نسرین ؛خدایاری، محمد

 ]link[ .63 -82، ((46)1)13، شناختیروانمطالعات . بستگیدلای هدرمانی بر سبک وارهطرحرفتاری و 

و سالمت عمومی با رضایتمندی زناشویی در کارکنان زن  بستگیدلهای (. بررسی سبک1394) صدق، مریم. صلیبی، ژآسنت لهجهخوش

 ]link[ .75 -107، (6)1،جامعه پژوهشی فرهنگی فصلنامه .رستربیت مد متأهل

و هوش هیجانی با رضایت و تعارض  بستگیدلهای سبک یرابطه(. 1393ور، منوچهر. )رجبی، غالمرضا؛ موسویان نژاد، خلیل؛ تقی پ

 [link. ]49-66(،1)4دو فصلنامه مشاوره کاربردی، ر معلمان زن متأهل. زناشویی د

(. مقایسه مدل زوج درمانگری تلفیقی مبتنی بر 1393) .الهیاری، عباسعلی ؛بشارت، محمدعلی ؛طباطبایی، کاظم زادهرسول ؛سپهوند، تورج

زوجین.  شناختیروانزناشویی انریچ در افزایش رضایت زناشویی و بهزیستی  سازیغنیبا مدل  بستگیدل -گری خودتنظیم

 ]link[ .55-70 ،(1)9، روانشناسی معاصر

http://apsy.sbu.ac.ir/article/view/4648
https://www.gisoom.com/search/book/author-482071/پدیدآورنده-دیوید.اچ.ال.-اولسون/
https://www.gisoom.com/search/book/author-482072/پدیدآورنده-ایمی-اولسون-سیگ/
https://www.gisoom.com/search/book/author-482072/پدیدآورنده-ایمی-اولسون-سیگ/
https://www.gisoom.com/search/book/author-482072/پدیدآورنده-ایمی-اولسون-سیگ/
https://www.gisoom.com/book/11347319/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%82%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF/
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=289286
http://qccpc.atu.ac.ir/article_5888.html
http://psychoscience.ir/ojs/index.php/psychoscience/article/view/178
https://www.gisoom.com/book/11341131/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC/
http://jcp.samt.ac.ir/article_94130.html
http://ijfp.ir/browse.php?a_code=A-10-1-30&slc_lang=fa&sid=1
http://ijfp.ir/browse.php?a_code=A-10-1-59&sid=1&slc_lang=fa
http://ensani.ir/fa/article/372484/%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1093690/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3
http://jac.scu.ac.ir/article_12562.html
http://ensani.ir/fa/article/342796/%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86
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 شرق یها-ادگاهد به کنندهمراجعه زنان طالق هیجانی با ییزناشو یهاتعارض نیب رابطه (.1392) .افسانه فر، وارسته ؛وریس راد،یی صفا

  ]link  [.85-106 ،(20)6 ،یاجتماع پژوهش فصلنامه. تهران

انی هیج صمیمیت برمتمرکز بر هیجان  درمانیزوج(. اثربخشی 1397) .، امینکرایی ؛عطاری، یوسفعلی ؛امان الهی، عباس ؛علوی، سیده زهرا

 ]link[ .25-46 ((،26)2)8 خانواده، درمانیروانو  مشاوره های ناسازگار.و جنسی زوج

 درمانیزوجبا  هیجان فرامبتنی بر  درمانیزوج(. مقایسه اثربخشی 1397) نادر.، اکبر؛ حاجلو، عطا دختفتوحی، سکینه؛ میکائیلی، نیلوفر؛ 

 [link. ]77-101(، 34)9، درمانیروانفصلنامه فرهنگ مشاوره و زناشویی زوجین متعارض.  زدگیدلروایتی بر سازگاری و 

 بر  ( اولسون سبک(زناشویی سازیغنیبرنامه  گروهی آموزش اثربخشی (.1392) علی. عسگری، بهمن؛ بهمنی، کبری؛ مقدم، قاسمی

 ]link[ .1-10(، 8)20 شخصیت. و بالینی روانشناسی فصلنامه. متأهل زنان افزایش رضایتمندی

 زناشویی فرسودگی با تعارض حل هایسبک و بستگیدل هایسبک رابطه(. 1393) ؛ دهقان، فاطمه.کرمی، جهانگیر ؛کریمی، پروانه

 ]link[ .53-70،(4)5. زن و جامعه. متأهل کارکنان

 عنوانبه ساالنبزرگ بستگیدل هایسبک(. 1392) .اقبال زارعی، و رضا چای، فالح ماجده؛ زاده، ثابت اله؛ روح بلداچی، کرمی

، خانواده درمانیروان و مشاوره فصلنامه بندرعباس. شهر متأهل دبیران بین در زناشویی تعارض حل هایسبک کننده بینیپیش

4(1 ،)86-112 .[link] 

واقعیت درمانی بر پرخاشگری  (. اثربخشی مداخله گروهی مبتنی بر1395، حسن. )احدی ده اصلی، افسانه؛کیامنش، علیرضا؛ علیزا
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