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Abstract 
The choice of an effective therapeutic approach in improving family functions has always been 

considered by counselors and psychotherapists.This study aimed to compare and evaluate the 

effectiveness of Contextual Therapy fair- centered (CT) (based on Iván Böszörményi-Nagy 

theory) and Emotion-Focused Therapy (EFT) on increasing Marital Quality and Reducing Marital 

Conflict among couples with marital Conflict. The method was semi-experimental with a 

pretest-posttest design with a control group. The statistical population included all couples who 

in 2017-2018 referred to the private office of counseling and psychological services in the city 

of Urmia. Among them, 24 couples were purposefully selected and randomly assigned to three 

groups, two experimental and one control group. The questionnaires included the Revised 

Dyadic Adjustment Scale (Busby, Christensen, Crane, & Larson, 1995), and the Revised Marital 

Conflict Questionnaire (Sanai Zaker, Barati, & Bustani pour, 2008). To analyze the data and 

hypotheses, the statistical test method of "repeated measurement variance analysis" and SPSS 

software were used. there is a significant difference (p<0.001) between the effectiveness of the 

two approaches in reducing Marital Conflict and the effectiveness of the Emotion-Focused 

approach is significantly more than Contextual Therapy. The results also showed that there is 

no significant difference between the two approaches in increasing Marital Quality, but over 

time, the effectiveness of the Contextual Therapy approach to the Emotion-Focused approach 

in "marital Quality" is more stable. Because marital Conflict is theoretically highly dependent on 

attachment and emotion theory, therefore, the Emotion-Focused approach is more effective in 

this variable. And because in the long run, a sense of justice and fairness in a relationship leads 

to a steady improvement in family functioning, the Contextual approach has shown better 

therapeutic stability in the marital Quality than the Emotion-Focused approach. 

Key words: contextual fair- centered therapy, emotion-focused therapy, marital quality, and 

marital conflicts. 
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Introduction 

A family is a social unit and an organized system and the most fundamental institution 

of society that plays an important role in the survival and growth of humanity (Harper & 

Snowden, 2017). The most stable families have almost always had a strong marital 

subsystem, and only by addressing this infrastructural foundation can we hope to 

improve the situation of families (Robles et al., 2014). Marital conflict is the leading 

cause of divorce for couples (Long & Yang, 2007) and statistics show that forty percent 

of clients in mental health centers are due to marital conflict (Harper & Snowden, 2017). 

On the other hand, one of the main functional concepts of the family is marital quality. It 

can be said that marriage is crystallized in the concept of marital relationship quality 

(Amato, 2010). Therapists have developed different perspectives and theories to improve 

family functioning and try to identify and improve the pathological patterns that cause 

conflict in the family and its relationships by analyzing the patterns of communication 

and interactions of family members (Doherty, 2020). Contextual Family Therapists 

believe that dissatisfaction in the family becomes apparent when fairness and justice in 

the Family are not balanced, in other words, imbalances in marital take and give, or 

Relational Ethics are the root causes of couples' problems and dissatisfaction 

(Boszormenyi-Nagy, 2013). Also, a review of experimental studies (Johnson, 2019) and 

(Zuccarini et al., 2013) showed that the emotion-oriented approach was effective in 

improving marital problems and conflicts and The study (Dalgleish et al., 2015), which 

was conducted with an emotion-oriented approach, showed that After treatment, they 

reported more changes in marital satisfaction and quality. Because choosing the most 

effective type of treatment interventions, it has been very important for therapists to 

reduce marital problems. Examining and comparing the effectiveness of each approach 

in family functions can pave the way for therapists to use an appropriate therapeutic 

approach. In this way, this study aimed to investigate and compare the effectiveness of 

Contextual Therapy fair- centered (CT) (based on Iván Böszörményi-Nagy theory) and 

Emotion-Focused Therapy (EFT) on increasing Marital Quality and Reducing Marital 

Conflict among couples with marital Conflict. 

https://books.google.be/books?hl=en&lr=&id=EiIlDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Harper,+C.,+%26+Snowden,+M.+(2017).+Environment+and+society:+Human+perspectives+on++environmental+issues:+Taylor+%26+Francis.&ots=YLdwIpJUGT&sig=OtKEB41dfqfuS9IZ98V2Dcm2AOw#v=onepage&q=Harper%2C%20C.%2C%20%26%20Snowden%2C%20M.%20(2017).%20Environment%20and%20society%3A%20Human%20perspectives%20on%20%20environmental%20issues%3A%20Taylor%20%26%20Francis.&f=false
https://books.google.be/books?hl=en&lr=&id=EiIlDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Harper,+C.,+%26+Snowden,+M.+(2017).+Environment+and+society:+Human+perspectives+on++environmental+issues:+Taylor+%26+Francis.&ots=YLdwIpJUGT&sig=OtKEB41dfqfuS9IZ98V2Dcm2AOw#v=onepage&q=Harper%2C%20C.%2C%20%26%20Snowden%2C%20M.%20(2017).%20Environment%20and%20society%3A%20Human%20perspectives%20on%20%20environmental%20issues%3A%20Taylor%20%26%20Francis.&f=false
https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fa0031859
https://avayenoor.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B2%D9%86-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1%DB%8C/
https://books.google.be/books?hl=en&lr=&id=EiIlDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Harper,+C.,+%26+Snowden,+M.+(2017).+Environment+and+society:+Human+perspectives+on++environmental+issues:+Taylor+%26+Francis.&ots=YLdwIpJUGT&sig=OtKEB41dfqfuS9IZ98V2Dcm2AOw#v=onepage&q=Harper%2C%20C.%2C%20%26%20Snowden%2C%20M.%20(2017).%20Environment%20and%20society%3A%20Human%20perspectives%20on%20%20environmental%20issues%3A%20Taylor%20%26%20Francis.&f=false
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/019251399020001004
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781119438519.ch82
https://books.google.be/books?hl=en&lr=&id=Acrvpy9urLoC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Boszormenyi-Nagy,+I.+K.+(2013).+Between+give+and+take:+A+clinical+guide+to+contextual+therapy.+Routledge.&ots=A655tO6OAe&sig=UfumkWBOJd0z5l0EZqbCZlhJTgY#v=onepage&q=Boszormenyi-Nagy%2C%20I.%20K.%20(2013).%20Between%20give%20and%20take%3A%20A%20clinical%20guide%20to%20contextual%20therapy.%20Routledge.&f=false
file:///D:/destop/مقالات%20دکترا/مجله%20کردستان%20نظرات%20داوران/مجله%20کردستان%2015%20اسفند%201399فرستادم/فرستادم%20مجله%20خانواده%20کردستان%2016%20اسفند%2099/Downloads/مجله%20تازه%20های%20پژوهش%20نظر%20داوران/مجله%20تازه%20های%20پژوهش%20نظر%20داوران/Johnson,%20S.%20M.%20(2019).%20The%20practice%20of%20emotionally%20focused%20couple%20therapy:%20Creating%20connection:%20Routledge
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1752-0606.2012.00287.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jmft.12077
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Methodology 

The method was semi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. 

The statistical population included all couples who in 2017-2018 referred to the private 

office of counseling and psychological services (under the supervision of the Psychology 

and counseling organization and the Ministry of Sports and Youth of Iran) in the city of 

Urmia. Among them, 24 couples (48 people) were purposefully selected and randomly 

assigned to three groups, two experimental (contextual therapy and emotion-focused 

therapy) and one control group. The first experimental group underwent psychotherapy 

with Contextual Therapy fair- centered for 10 sessions and the second experimental 

group under psychotherapy with the emotion-focused approach for 9 sessions for each 

couple and the control group did not receive any treatment intervention. Follow-up was 

performed three months after the end of Therapeutic interventions. The questionnaires 

included Bassby et al.'s Revised Dyadic Adjustment Scale (RDAS) (Busby et al., 1995), 

that in the study (Yousefi, 2012) Cronbach's alpha questionnaire in Iranian society has 

been reported 0.92. And Sanai's revised marital conflict questionnaire (MCQ-R) (Sanai 

zakerBarati, & Bustani, 2008) that Cronbach's alpha for the reliability of the 

questionnaire was reported to be 0.96. To analyze the data and hypotheses, the statistical 

test method of "repeated measurement variance analysis" and SPSS software were used. 

The structure and content of the contextual therapy program are presented using  sources 

(Hargrave & Pfitzer, 2004) and has been developed in Iran by Khojasteh Mehr 

(Khojasteh Mehr et al., 2015). This treatment was performed in 10 sessions of 60 

minutes per week in pairs and the structure and content of emotion therapy according to 

Susan Johnson's treatment protocol was performed on the experimental group during 9 

sessions of 45 minutes per week (Johnson, 2019).  

Results and discussion 

In this study, there was a factor between the subject or group membership and a factor 

within the subject or the time of measuring the research variables. Table 1. presents the 

results of the analysis of the variance test with repeated measures for the groups and the 

averages of the experimental and control groups in three stages of pre-test, post-test, and 

follow-up are shown. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1752-0606.1995.tb00163.x
https://www.magiran.com/paper/987071
https://elmnet.ir/article/31717152-81171/%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?elm_num=1
https://elmnet.ir/article/31717152-81171/%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?elm_num=1
https://books.google.be/books?hl=en&lr=&id=pgCUAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Hargrave,+T.+D.,+%26+Pfitzer,+F.+(2004).+The+new+contextual+therapy:+Guiding+the+power+of+give+and+take:+Routledge.&ots=It8VvUYw78&sig=2SMwAY2fzF5Cmq46h6MybSpfVCM#v=onepage&q&f=false
https://elmnet.ir/article/10863478-41442/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2?elm_num=1
file:///D:/destop/مقالات%20دکترا/مجله%20کردستان%20نظرات%20داوران/مجله%20کردستان%2015%20اسفند%201399فرستادم/فرستادم%20مجله%20خانواده%20کردستان%2016%20اسفند%2099/Downloads/مجله%20تازه%20های%20پژوهش%20نظر%20داوران/مجله%20تازه%20های%20پژوهش%20نظر%20داوران/Johnson,%20S.%20M.%20(2019).%20The%20practice%20of%20emotionally%20focused%20couple%20therapy:%20Creating%20connection:%20Routledge
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Table 1. 

to examine the differences between groups in  repeated measurement variance analysisResults of 

research variables 

Variable group 

Pre-test post-test Follow-up  

Average 
Standard 

deviation 
Average 

Standard 

deviation 
Average 

Standard 

deviation 
value p 

marital 

quality 

Contextual 22.38 3.13 50.44 4.36 51.38 3.55 0.001 

Emotion 

Focused 
22.56 2.68 49.88 4.04 44.25 3.53 0.001 

control 23.25 3.78 31.25 3.83 31 6.26 0.001 

value p 0.72 0.001 0.001  

marital 

conflicts 

Contextual 133.94 3.23 126.69 2.52 128.44 1.89 0.001 

Emotion 

Focused 
134.75 2.35 121.88 2.15 126.25 2.11 0.001 

control 135.50 3.01 133.50 2.92 133.25 2.88 0.001 

value p 0.32 0.001 0.001  

 

According to the results of Table 1, the difference between the mean of the Contextual 

group and the Emotion-Focused group in the pre-test stage in the variables of marital quality 

and marital conflicts is not significant. The difference between the mean of the Contextual 

group and the Emotion-Focused group in the post-test stage is significant in the marital 

conflict variable. The difference between the mean of the Contextual group and the Emotion-

Focused in the follow-up stage was not significant in the marital conflict variable. The 

difference between the mean of the Contextual group and the Emotion-Focused group in the 

post-test stage in marital quality variables is not significant. The difference between the 

mean of the Contextual group and the Emotion-Focused group in the follow-up stage is 

significant in the marital quality variables. 

Conclusion 

The results of the analysis of research hypotheses showed that there is a significant 

difference between the effectiveness of two contextual and emotional therapies in increasing 

"marital quality" and reducing "marital conflicts" with the control group and the 

effectiveness of both therapeutic approaches is steady over time. And there is a significant 

difference between the effectiveness of the two approaches in the reduction of "marital 
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conflicts" and the effectiveness of the Emotion-Focused approach is more significant than 

Contextual Therapy fair-centered therapy. The results also showed that there is no significant 

difference between the approach of Contextual Therapy and the Emotion-Focused approach 

in increasing "marital quality", but over time, the effectiveness of the Contextual Therapy 

approach to the Emotion-Focused approach in "marital quality" is more stable. Emphasis on 

both approaches to the ability to have the right relationship has led to improved marital 

relationships. But because the Emotion-Focused approach focuses more on attachment 

theory than on the Contextual approach, and the variable "marital conflict" is theoretically 

highly dependent on attachment and emotion theory, the Emotion-Focused approach is more 

effective in this variable. Because in the long run, a sense of justice and fairness in a 

relationship leads to a steady improvement in family functioning, the Contextual approach 

has shown better therapeutic stability in the variable of "marital quality" than the Emotion-

Focused approach. 
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https://elmnet.ir/article/10863478-41442/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2?elm_num=1
https://avayenoor.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B2%D9%86-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1%DB%8C/
https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fa0031859
https://elmnet.ir/article/31717152-81171/%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?elm_num=1
https://www.magiran.com/paper/987071
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1752-0606.2012.00287.x


 7...                                                                        جانیبره متمرکز با نگر بافت کردیرو یاثربخش سهیمقا

Family Counseling and Psychotherapy, Vol. 10, No. 2 (30), 2021 

Family Counseling and Psychotherapy 

 

 هیجان مداردرمان  و محور انصاف نگر بافت درمان یاثربخش مقایسۀ

 ییزناشو تعارضات و تیفیک بر
 

  20-12-1399 پذیرش:          24-05-1399   دریافت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آیدین صنم نژاد رانیا ل،یاردب ،یلیاردب محقق دانشگاه ،یتیترب علوم و یشناس روان دانشکده مشاوره، ی تخصصیدکتر

  .رانیا ل،یاردب ،یلیاردب محقق دانشگاه ،یتیترب علوم و یشناس روان دانشکده مشاوره، گروه استاد

 )مسئول )نویسنده

 حسین قمری کیوی
h_ghamari@uma.ac.ir 

 یاالسالم خیش یعل .رانیا ل،یاردب ،یلیاردب محقق دانشگاه ،یشناسروان و یتیترب علوم دانشکده مشاوره، گروه ار،یدانش

 فیشر ییرضا یلع .رانیا ل،یاردب ،یلیاردب محقق دانشگاه ،یشناسروان و یتیترب علوم دانشکده مشاوره، گروه ار،یدانش

 

 چکیده

هدف پژوهش  .است بوده درمانگرانروان و مشاوران موردتوجه همواره خانواده یکارکردها بهبود در مؤثر یدرمان روش انتخاب

روش درمان ج( و ینا-حاضر مقایسه اثربخشی تأثیر دو رویکرد درمانی بافت نگر انصاف محور )مبتنی بر نظریه بوزورمنی

 ها بود. روش این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیشزایش کیفیت و کاهش تعارضات زناشویی زوجبراف هیجان مدار 

 -1398هایی بود که در سال ماهه بود. جامعه آماری شامل همه زوجآزمون، با گروه کنترل و پیگیری سه آزمون ـ پس

ظام روانشناسی و مشاوره در شهر ارومیه مراجعه شناختی خصوصی زیر نظر سازمان نبه دفتر مشاوره و خدمات روان 1397

صورت تصادفی به ها، به شیوه هدفمند انتخاب و بهآزمودنی زوج پس از همتاسازی 24کنندگان تعداد داشتند از میان مراجعه

ناشویی شده در این تحقیق شامل مقیاس کیفیت زهای استفادهدو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل گمارش شدند. پرسشنامه

 ) sanaiو پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدیدنظر شده  )(Busby, Christensen, Crane, & Larson, 1995 شدهفرم تجدیدنظر 

zaker, Barati, & Bustani pour, 2008)گیری تحلیل واریانس اندازه»آزمون آماری  ها از روشها و فرضیهبود. برای تحلیل داده

، «تعارضات زناشویی»ها نشان داد اثربخشی رویکرد هیجان مدار در کاهش استفاده گردید. یافته SPSSافزار و نرم« مکرر

کیفیت »بیشتر از درمان بافت نگر انصاف محور است. همچنین میان دو رویکرد برافزایش  (>p/001داری )صورت معنیبه

تفاوت معنادار مشاهده نشد اما باگذشت زمان اثربخشی رویکرد بافت نگر نسبت به رویکرد هیجان مدار در « اشوییزن

توان نتیجه گرفت ازآنجاکه متغیر تعارضات زناشویی ازنظر ثبات و پایداری بیشتری دارد؛ بنابراین می« کیفیت زناشویی»

ات دارند لذا رویکرد هیجان مدار اثربخشی مؤثرتری در این متغیر نشان بستگی و هیجانتئوری، وابستگی زیادی به نظریه دل

گردد داده است و ازآنجاکه در درازمدت حس عدالت و انصاف در رابطه منجر به بهبودی پایدار کارکردهای خانواده می

 رویکرد بافت نگر در متغیر کیفیت زناشویی ثبات درمانی بهتری نشان داده است.

 ییزناشو تعارضات ،ییزناشو تیفیک ،درمان متمرکز برهیجان محور، انصاف نگر بافت رماند ها:کلیدواژه

 

 خانواده درمانیروان و مشاوره

 1399پاییز و زمستان (. 30 یاپیپ) دوم شماره ،دهم دوره
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 مقدمه

 نقش بشر نوع رشد و بقاء در که است جامعه نهاد نیتریادیبن و افتهیسازمان نظام و یاجتماع واحد خانواده

 ییشکوفا و رشد نهیزم و کندیم کمک جامعه یفضا یسازسالم به مطلوب کارکرد با خانواده. دارد ییبسزا

 & Harper) است یآدم تیشخص یریگشکل در نهاد نیاثرگذارتر و کند؛یم فراهم را خود اعضاء

Snowden, 2017). یم نظر به اندداشته یقدرتمند ییزناشو ستمیرسیز شهیهم باًیتقر ها،خانواده نیترباثبات

 دیام هاخانواده اوضاع بهبود به توانیم( یدرمانزوج) یساختار ریز انیبن نیا به پرداختن رهگذر از تنها رسد

 (Johnson, 2019).دارد ییزناشو ستمیرسیز ییایپو و استحکام زانیم به یبستگ خانواده کی سالمت و بست

 شتریب چه هر خانواده یکارکردها بهبود جهت در تا کندیم جابیا ها،زوج روابط ارتقاء و حفظ روازاین

ست ا بوده شیافزا به رو جهان در ریاخ یهادهه در طالق .(Robles et al., 2014) گیرد صورت قیتحق

((Munsch, 2018 یهاسال در و بوده گسترش به رو ریاخ یهادهه در یآمار یهاسالنامه طبق زین رانیا در و 

 است هازوج طالق درآمدشیپ 1ییزناشو تعارضات .( )Abbasi & Hosseini 2018است زده «رکورد» گذشته

 و یکارکتک کشمکش، ،یگفتار نیسهمگ یهایریدرگ تا و شودیم آغاز ساده یبگومگوها از که

 از درصد چهل دهدیم نشان ارهاآم و ؛(Long & Yang, 2007)کندیم دایپ گسترش هازوج ییجدا تا تیدرنها

 (Harper & Snowden, 2017).شودیم انجام ییزناشو تعارضات دنبال به یروان بهداشت مراکز نیمراجع

یم فیتعر یفرد نیب تعارض کنندیم انیب را متضاد دیعقا و التیتما و هادگاهید افراد آن در که یتعامل

 (Crowley, 2010).شود

 یامر و دیآیم وجود به ییزناشو ارتباط در عشق موازاتبه که است یادهیپد ییزناشو تعارضات

 کندیم دایپ تداخل گرید فرد اعمال با فرد کی اعمال که دیآیم شیپ یزمان و است اجتنابرقابلیغ

(Harway, 2004). یم استفاده تعارض تیریمد و حل یبرا هازوج که یاوهیش اما ستین بد شهیهم تعارض

 اضطراب سطح ،ییزناشو تعارض .(Gottman & Silver, 2015)باشد داشته روابط بر یمنف تأثیر تواندیم کنند

 دکنندهیتشد که ؛زا التهاب عیوقا با یجار یآورهااسترس شدت و اضطراب با برخورد یهاوهیش یجار

                                                                                                                     
1 . marital conflict 

https://books.google.be/books?hl=en&lr=&id=EiIlDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Harper,+C.,+%26+Snowden,+M.+(2017).+Environment+and+society:+Human+perspectives+on++environmental+issues:+Taylor+%26+Francis.&ots=YLdwIpJUGT&sig=OtKEB41dfqfuS9IZ98V2Dcm2AOw#v=onepage&q=Harper%2C%20C.%2C%20%26%20Snowden%2C%20M.%20(2017).%20Environment%20and%20society%3A%20Human%20perspectives%20on%20%20environmental%20issues%3A%20Taylor%20%26%20Francis.&f=false
https://books.google.be/books?hl=en&lr=&id=EiIlDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Harper,+C.,+%26+Snowden,+M.+(2017).+Environment+and+society:+Human+perspectives+on++environmental+issues:+Taylor+%26+Francis.&ots=YLdwIpJUGT&sig=OtKEB41dfqfuS9IZ98V2Dcm2AOw#v=onepage&q=Harper%2C%20C.%2C%20%26%20Snowden%2C%20M.%20(2017).%20Environment%20and%20society%3A%20Human%20perspectives%20on%20%20environmental%20issues%3A%20Taylor%20%26%20Francis.&f=false
file:///D:/destop/مقالات%20دکترا/مجله%20کردستان%20نظرات%20داوران/مجله%20کردستان%2015%20اسفند%201399فرستادم/فرستادم%20مجله%20خانواده%20کردستان%2016%20اسفند%2099/Downloads/مجله%20تازه%20های%20پژوهش%20نظر%20داوران/مجله%20تازه%20های%20پژوهش%20نظر%20داوران/Johnson,%20S.%20M.%20(2019).%20The%20practice%20of%20emotionally%20focused%20couple%20therapy:%20Creating%20connection:%20Routledge
https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fa0031859
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0003122418780369
http://populationmag.ir/article-1-526-fa.html
https://avayenoor.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B2%D9%86-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1%DB%8C/
https://books.google.be/books?hl=en&lr=&id=EiIlDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Harper,+C.,+%26+Snowden,+M.+(2017).+Environment+and+society:+Human+perspectives+on++environmental+issues:+Taylor+%26+Francis.&ots=YLdwIpJUGT&sig=OtKEB41dfqfuS9IZ98V2Dcm2AOw#v=onepage&q=Harper%2C%20C.%2C%20%26%20Snowden%2C%20M.%20(2017).%20Environment%20and%20society%3A%20Human%20perspectives%20on%20%20environmental%20issues%3A%20Taylor%20%26%20Francis.&f=false
https://scholar.google.be/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Crowley%2C+A.+K.+%282010%29.+The+relationship+of+adult+attachment+style+and+interactive+conflict+styles+to+marital+satisfaction.+Texas+A+%26+M+University.+%5Blink%5D&btnG=
https://scholar.google.be/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Harway%2C+M.+%282004%29.+Handbook+of+couples+therapy%3A+John+Wiley+%26+Sons.+%5Blink%5D&btnG=
https://scholar.google.be/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Gottman%2C+J.+M.%2C+%26+Silver%2C+N.%282015%29.+The+seven+principles+for+making+marriage+work%3A+A+practical+guide+from+the+country%27s+foremost+relationship+expert%3A+Harmony.+%5Blink%5D&btnG=
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 تداوم و شدت زمان، کننده؛نییتع یاصل عوامل است، گسترده ادهخانو ستمیس در آن یندهایفرا و اضطراب

 (sanai zaker, Barati, & Bustani pour, 2008).است ییزناشو تعارض

 مفهوم در ازدواج یطورکلبه. است 1ییزناشو تیفیک خانواده یاصل یکارکرد میمفاه از گرید یکی

 در باهم، دو هر ای و ییزناشو تیرضا همراه به ای جداگانه، صورتبه و ابدییم تبلور ییزناشو رابطه تیفیک

 گرفته نظر در بخشتیرضا و داریپا ییزناشو یزندگ یهاشاخصه نیترمهم عنوانبه هاپژوهش از یاریبس

 مشترک یزندگ از هاآن تیرضا و یشادمان از همسران یکل احساس عنوانبه ییزناشو تیفیک شوند،یم

یم جابه هازوج یجسمان و یشناختروان سالمت بر یادیز اثرات و (Amato, 2010)شودیم فیتعر

 و یزیرهیپا در یمؤثر و یدیکل نقش ییزناشو تیفیک ازآنجاکه و ؛(Amani & Khosroshahi, 2020)گذارد

 نظر به یضرور یامر ها،زوج روابط در آن بهبود بحث کند،یم فایا بادوام و مستحکم یهاخانواده استمرار

 حل در مداخله یبرا متعدد یکردهایرو تالش گفت توانیم ینوعبه و ؛(Lucas et al., 2008)رسدیم

 Frye) است ییزناشو یزندگ تیفیک و تیرضا شیافزابه دنبال  درنهایت ،ییزناشو یهابیآس و تعارضات

et al., 2020)محبت ابراز مثل مهم وعاتموض مورد در شوهر و زن ینسب توافق را ییزناشو تیفیک وکواال. ب 

 تروکسل کیفیت ازنظر  (Bookwala, 2005).داندیم کارها در شدن کیشر و مشترک یهاتیفعال گر،یهمد به

 و تیمیصم اعتماد، مثلث به را خود مندنظام طوربه متأهل افراد که است ییهاوهیش جهینت ییزناشو روابط

 بیچ کیفیت فینچام و ،یبرادبر هینظر اساس بر ای و ؛(Troxel, 2006)کنندمی یدهسازمان یفرد انیم روابط

 یهاتیموقع با هاآن ابلهمق یهاوهیش و شوهر و زن تعامل نحوه تابع یشادمان زانیم و ییزناشو روابط

 یستیبهز و بهداشت ،ییزناشو تیفیک درواقع  (LivelySteelman, & Powell, 2010).است یزندگ یزاتنش

 از هاآن تیرضا و یشادمان از همسران یکل احساس عنوانبه و ؛(Jessee et al., 2018)دهدیم شکل را افراد

 و ییزناشو رابطه به فرد یذهن نگرش به ییزناشو تیفیک گر،یدعبارتبه. شودیم فیتعر مشترک یزندگ

  (Amato, 2010).ودشیم اطالق ازدواج در هاآن یشادمان از همسران برآورد

 سالمت بر آن یمنف اثرات و ییجدا بروز خطر و معاصر یایدن در ییزناشو تعارضات روزافزون شیافزا

 مختلف یهاهینظر کارکرد راندرمـانگ خـانواده و مشـاوران تـا اسـت شده موجب فرزندان و هازوج یروان

 یهاهیازنظر کارا استفاده به و ندینما یبررس هازوج به کمک جهت خانواده مهم یکارکردها بهبود در را

                                                                                                                     
1 . marital quality 

https://elmnet.ir/article/31717152-81171/%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?elm_num=1
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/019251399020001004
https://www.magiran.com/paper/1222333
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022022107311969
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0192513X20935504
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0192513X20935504
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0898264304272794
http://d-scholarship.pitt.edu/7631/
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0190272510389012
https://link.springer.com/article/10.1007/s10826-017-0874-6
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/019251399020001004
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 در یمختلف اتینظر و مختلف یهادگاهید درمانگران خانواده منظور نید به. گمارند همت یدرمانخانواده

 تعامالت و یارتبـاط یالگوهـا لیوتحلهیتجز با تا کنندیم تالش و اندکرده مطرح خانواده یکارکردها بهبود

 اسـت شده آن افراد روابط و خانواده در تعارضات جادیا موجب که را مارگونهیب یالگوها خانواده، اعضاء

 تعارض را ،یستمیس یدرمانخانواده پردازانهینظر مثالعنوانبه (Doherty, 2020).بخشند بهبود و ییشناسا را

 شیافزا و یگرید یازهایامت اخذ جهت در که دانندیم قدرت منابع و هاگاهیجا تصاحب سر بر نزاع نوع هر

 (Glasser, 2000) گالسر دگاهید از (Karantzas, Feeney, & Wilkinson, 2010).کندمی بروز خود یازهایامت

 تعارض 1دیفرو. است هاآن رفع یهاروش و ازهاین نوع در هازوج یهماهنگ عدم از یناش هازوج نیب تعارض

 دهد؛یم نسبت فرد یکودک دوران نشدهحل مسائل از یناش نشدهحل یروان درون یهایانرژ تعارض به را

 که داندیم گرا رواقعیغ انتظارات و توقعات را ییزناشو ضاتتعار لیدل ،یرفتار – یعاطف - یعقالن کردیرو

 2مویفر همانند ءیش روابط پردازانهینظر. دارند ییزناشو روابط درباره بلکه خود، مورد در تنهانه هازوج

 & ,BakerMurray)هست هاآن یاصل خانواده مسائل بازتاب ها،زوج یفعل یارتباط مشکالت اعتقاددارند؛

Adkins, 2020)یم دایپ بروز یزمان ییزناشو یزندگ در تعارض مدار جانیه یدرمانزوج کردیرو اساس بر و ؛

 ,Mosavi,Eskandari) ستندین تیرضا و تیامن یبرا گریهمد بستگیدل یازهاین ارضاء به قادر هازوج که کند

& Bagheri, 2018). 

 که شودیم آشکار یوقت هایتینارضا معتقدند، خانواده بحث در ،3نگر بافت کردیرو درمانگران

 همان ای ، 6ییزناشو بستان بده در توازن، عدم گریدعبارتبه نباشد؛ متعادل خانواده در 5دالتو ع 4انصاف

.)Nagy, 2013-Boszormenyi( است هازوج یتینارضا و مشکالت شهیر 7یارابطه اخالق و پرداخت تراز

 کی از و گرید نسل به ینسل از گر،ید شخص به یشخص از که است ییامدهایپ از یحاک ،«بافت» اصطالح

: ردیگیم قرار مورداستفاده ژهیو اریبس مفهوم انتقال یبرا نیمحقق توسط و دارد انیجر یبعد ستمیس به ستمیس

 تیاهم یدارا گریکدی یبرا هانآ وجود که یافراد نیماب نده؛یآ و حال درگذشته، یاخالق و ایپو یکپارچگی

                                                                                                                     
1. Freud 
2 .Firemo 

3 .contextual therapy 
4. fairness. 
5 . Justice 
6 . between Give and Take 
7  . relational ethics or the ethic of due consideration 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781119438519.ch82
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0265407510373756
https://scholar.google.be/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Glasser%2C+W.+%282000%29.+Counseling+with+Choice+Theory%2C+The+New+Reality+Therapy.+In%3A+New.+%5Blink%5D&btnG=
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10502556.2020.1824206
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10502556.2020.1824206
http://ensani.ir/fa/article/418870/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/418870/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://books.google.be/books?hl=en&lr=&id=Acrvpy9urLoC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Boszormenyi-Nagy,+I.+K.+(2013).+Between+give+and+take:+A+clinical+guide+to+contextual+therapy.+Routledge.&ots=A655tO6OAe&sig=UfumkWBOJd0z5l0EZqbCZlhJTgY#v=onepage&q=Boszormenyi-Nagy%2C%20I.%20K.%20(2013).%20Between%20give%20and%20take%3A%20A%20clinical%20guide%20to%20contextual%20therapy.%20Routledge.&f=false
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 از یریاپذزنیگر از است عبارت بافت یضمن یمعنا گرید انیب در. (Boszormenyi-Nagy, 2013) است

یگرفتار و ماندینم امان در بد ای خوب یخانوادگ روابط جینتا و عواقب از کسچیه. ینسل نیب یامدهایپ

 (Goldenberg & Goldenberg, 2012).ماندیم یباق یکنون خانواده ساختار در قبل یهانسل به متعلق یها

 و 1جینا – یبوزورمن وانیا یکارها از یالدیم 1970 دهه در نگر بافت یدرمانخانواده کردیرو

 در  2یعیتوز عدالت لاص بر انصاف هینظر درواقع و شد نیتدو یاجتماع تبادل هینظر اساس بر همکارانش

 و مثبت یامدهایپ در تعادل به هاانسان که است نیا بر فرض و است استوار  3یاجتماع تبادل هینظر چارچوب

 که یزمان تا افراد که صورت نیا به شودیم گفته «انصاف» تعادل نیا به که دارند شیگرا رابطه یمنف

 احساس رابطه در باشد هاآن( دادها برون) یدیعا ازهاندبه رابطه در هاآن( دادها درون) یگذارهیسرما

 چه رابطه نیا پرسند؛یم خود از شوهر و زن رمنصفانه،یغ روابط در. (Perry, 2004)کنندیم یشتریب تیرضا

 منفعت مقابل در و پردازمیم آن یبرا یادیز یبها کهیدرحال کنم حفظ را آن که دارد من یبرا یمنافع

 به یگذارهیسرما نسبت که یزمان انصاف هینظر مطابق ،(Boszormenyi-Nagy, 2013) دارد من یبرا یکم

 خود استحقاق به نسبت یشتریب پاداش که یکیشر نباشد، متعادل گرید کیشر با کیشر کی یبرا پاداش

 کرده افتیدر یکمتر پاداش خود استحقاق به نسبت که یکیشر و برده منفعت رابطه در کندیم افتیدر

 در را خود تواندیم یحت ینابرابر این .(Hagedoorn et al., 2006)است دهمان محروم خود وحقوقحق از است

 ارتباط ییزناشو یهاانتیخ که داد نشان مانچ قاتیتحق مثالعنوانبه دهد بروز خانواده مشکالت ریسا

 است مردان دوش بر یآورنان شتریب سهم که یهاخانواده در و دارد اهزوج یارتباط تبادالت با یمیمستق

 در ای است یمشارکت صورتبه یآورنان سهم که است ییهاخانواده از شتریب مردان، انتیخ احتمال

 مردان با یجنس رابطه به یکمتر لیتما یجنس ازنظر دارند را خانه یآورنان شتریب سهم زنان که ییهاخانواده

 از یذات حس کی افراد که کنندیم ادعا جینا -یبوزورمن امر نیا نییتب در. (Munsch, 2018)ارندد خود

 از همنصفان مقدار کی با عدالت، و دارند یفرد نیب روابط در عدالت دنید به یعیطب لیتما کی و عدالت

                                                                                                                     
1. Iván Böszörményi-Nagy (1920 –2007) 

 شده است. اشتباه نگی ترجمهبه  جیدرمانی فارسی نااشد که در اغلب کتب خانوادهبنایج می -تلفظ کامل این اسم ایوان بوزورمنی

2. distributive justice 
3. social exchange theory 

https://books.google.be/books?hl=en&lr=&id=Acrvpy9urLoC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Boszormenyi-Nagy,+I.+K.+(2013).+Between+give+and+take:+A+clinical+guide+to+contextual+therapy.+Routledge.&ots=A655tO6OAe&sig=UfumkWBOJd0z5l0EZqbCZlhJTgY#v=onepage&q=Boszormenyi-Nagy%2C%20I.%20K.%20(2013).%20Between%20give%20and%20take%3A%20A%20clinical%20guide%20to%20contextual%20therapy.%20Routledge.&f=false
https://elmnet.ir/article/31459970-50270/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C?elm_num=1
https://etd.ohiolink.edu/apexprod/rws_olink/r/1501/10?clear=10&p10_accession_num=osu1078783478
https://books.google.be/books?hl=en&lr=&id=Acrvpy9urLoC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Boszormenyi-Nagy,+I.+K.+(2013).+Between+give+and+take:+A+clinical+guide+to+contextual+therapy.+Routledge.&ots=A655tO6OAe&sig=UfumkWBOJd0z5l0EZqbCZlhJTgY#v=onepage&q=Boszormenyi-Nagy%2C%20I.%20K.%20(2013).%20Between%20give%20and%20take%3A%20A%20clinical%20guide%20to%20contextual%20therapy.%20Routledge.&f=false
https://psycnet.apa.org/record/2006-11398-015
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0003122418780369
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یم برده نام 1رابطه تعادل تراز عنوانبه آن از که است یزیچ و دهدیم نشان را خودش ها،زوج نیب بستان بده

 یجبران رفتار مستحق کندیم حس کندیم تجربه رابطه در را یعدالتیب ینوعبه یفرد یوقت کهیطوربه شود؛

 ,Boszormenyi-Nagy)دهدیم خود به را یغرامت ای یجبران رفتار حق یعبارت به ای است یفرد نیب رابطه در

2013). 

کند شامل؛ حقایق عینی یا ترسیم میبرای درک یک پدیده، دیدگاه چهار عاملی را  جینا -بوزورمنی

تعاملی سیستمی یا  الگوهای ،5(فردی هایتفاوت و روانشناسی) 4فردی روانشناسی ،3(تاریخچه) 2مشاهدهقابل

عنوان بهکه از آنها  8(فردی بین انصاف)ای و اخالق رابطه 7(خانواده هاییستمس به مربوط مسائل) 6تبادالت

 (Sprecher, 2001) پژوهش راستا؛ نیهم در .(Hulst & Sibley, 2018) کند د میچهار بعد واقعیت ارتباطی یا

 گریکدی با رابطه در هازوج انصاف احساس ییزناشو رابطه بقاء در مؤثر عوامل از یکی که است داده نشان

 مثل یموارد در مانهیصم تبادل که است داده نشان (Snyder, Baucom, & Gordon, 2007) پژوهش. است

 & ,McPhee, Austin) پژوهش گردد؛یم هازوج تعارضات کاهش موجب یمال مسائل و یجنس رابطه عشق،

Eichenberger, 2019)  ادراک برحسب توانیم را رابطه در هازوج یخشنود و تیضار زانیم که داد نشان 

 که داد نشان (Perry, 2004) پژوهش کرد؛ نییتب رابطه طول در منافع رمنصفانهیغ ای منصفانه عیتوز از هاآن

 Khojasteh Mehr, Sobhani)پژوهش است؛ ییزناشو تیفیک مهم نیبشیپ ،ییزناشو روابط در انصاف ادراک

joo, & Rajabi, 2014)  را ییزناشو تیفیک و تیمیصم مثل ییزناشو یکارکردها در انصاف ادراک نقش 

 و هاپاداش نهیدرزم مناسب تعادل عدم داد نشان (van der Meiden et al., 2020) پژوهش است؛ کرده دیتائ

 نشان (McPhee et al., 2019) پژوهش شد؛ خواهد منجر یتینارضا به ادیزاحتمالبه ییزناشو روابط در هانهیهز

 و هستند شادتر رمنصفانهیغ روابط در ریدرگ هازوج با مقایسه در منصفانه روابط در ریدرگ یهازوج که داد

 کنند؛یم گزارش را یکمتر ییزناشو تعارضات و خوددارند کیشر با رابطه از یشتریب یخشنود و تیرضا

                                                                                                                     
1. relationship equilibrium 
2. objectifiable facts 

3 .facts (history) 
4. individual psychology 

5 .psychology (psychodynamics and individual differences) 
6. systems of transactional Patterns 

7 .transactions (family systems issues) 
8 .ethics (interpersonal fairness) 

https://books.google.be/books?hl=en&lr=&id=Acrvpy9urLoC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Boszormenyi-Nagy,+I.+K.+(2013).+Between+give+and+take:+A+clinical+guide+to+contextual+therapy.+Routledge.&ots=A655tO6OAe&sig=UfumkWBOJd0z5l0EZqbCZlhJTgY#v=onepage&q=Boszormenyi-Nagy%2C%20I.%20K.%20(2013).%20Between%20give%20and%20take%3A%20A%20clinical%20guide%20to%20contextual%20therapy.%20Routledge.&f=false
https://books.google.be/books?hl=en&lr=&id=Acrvpy9urLoC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Boszormenyi-Nagy,+I.+K.+(2013).+Between+give+and+take:+A+clinical+guide+to+contextual+therapy.+Routledge.&ots=A655tO6OAe&sig=UfumkWBOJd0z5l0EZqbCZlhJTgY#v=onepage&q=Boszormenyi-Nagy%2C%20I.%20K.%20(2013).%20Between%20give%20and%20take%3A%20A%20clinical%20guide%20to%20contextual%20therapy.%20Routledge.&f=false
https://books.google.be/books?hl=en&lr=&id=M2JgDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT9&dq=Hulst,+A.+E.+S.,+%26+Sibley,+D.+S.+(2018).+Contextual+Therapy+for+Family+Health:+Clinical+Applications:+Routledge.&ots=YCV70aLYJh&sig=bPt90hpj6X-4El-1qw5Qy7wOJ-k#v=onepage&q=Hulst%2C%20A.%20E.%20S.%2C%20%26%20Sibley%2C%20D.%20S.%20(2018).%20Contextual%20Therapy%20for%20Family%20Health%3A%20Clinical%20Applications%3A%20Routledge.&f=false
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1741-3737.2001.00599.x
https://scholar.google.be/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Snyder%2C+D.+K.%2C+Baucom%2C+D.+H.%2C+%26+Gordon%2C+K.+C.+%282007%29.+Treating+infidelity%3A+An+integrative+approach+to+resolving+trauma+and+promoting+forgiveness.+Infidelity%3A+A+practitioner%27s+guide+to+working+with+couples+in+crisis.+New+York%2C+NY%3A+Routledge.+%5Blink%5D&btnG=
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01926187.2019.1673261
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01926187.2019.1673261
https://etd.ohiolink.edu/apexprod/rws_olink/r/1501/10?clear=10&p10_accession_num=osu1078783478
https://elmnet.ir/article/10508444-5114/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2?elm_num=1
https://elmnet.ir/article/10508444-5114/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2?elm_num=1
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/famp.12425
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01926187.2019.1673261
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 شوهر و زن یارتباط مبادله در ینابرابر و یعدالتیب احساس که داد نشان (Eshaghi et al., 2013) پژوهش

 که یافراد داد نشان  (Munsch, 2018) پژوهش دارد؛ همراه به را هازوج رابطه گسست و یتینارضا تیدرنها

 دانندینم منصفانه را خود رابطه که یافراد و کنندیم تالش رابطه حفظ یبرا دانندیم منصفانه را خود رابطه

 ادراک نقش (Lively et al., 2010) مختلف یشیرآزمایغ یهاپژوهش در و کنندینم یادیز تالش آن یبرا

های یافتهاین راستا  در است دشدهییتأ ییزناشو تعارضات کاهش و خانواده یکارکردها بهبود در انصاف

ای سازی توجه ویژهبه عوامل زمینه هازوجتا در مشاوره با  کندمی پیشنهاد (Zahrakar et al., 2019) پژوهش

آموزش داده ها هد و حمایت به زوجاحترام، اعتماد، پذیرش، صداقت، وفاداری، تع مواردی همچون گردد و

  شود.

 خانواده یکارکردها بر ،(EFT)  1مدار جانیه کردیرو اثربخشیبر هاپژوهش ر،یاخ یهادهه در یطرف از

 مورداستفاده گرید کشور چند و کانادا کا،یآمر جامعه در 1980 دهه از که مدار جانیه کردیرو. ددارندیتأک

 متمرکز ای مدار -جانیه روش. کند جلب خود به را یادیز درمانگران جزو نظر است توانسته گرفت، قرار

 مدار جانیه یدرمانزوج درواقع .)Zuccarini et al., 2013( کردند مطرح 2 نبرگیگر و جانسون را جانیه بر

 قیعم یجانیه یریپذبیآس اثر در داریپا یتعامل یمنف یهاچرخه بر که است هازوج درمان یهاوهیش از یکی

 تعامالت شرفتیپ منظوربه یجانیه سطح در مداخله قیطر از یآشفتگ کاهش بر کردیرو نیا. دارد توجه

 راستا نیا در .(Johnson, 2019)دینمایم تالش شودیم کمتر تعارضات و شتریب عالقه به منجر که یکینزد

 ییزناشو یسازگار مدار، جانیه کردیرو با درمان از پس هازوج که داد نشان (Halchuk, 2012) پژوهش

 یهانهیشیپ مرور و دادند؛ نشان خود از یترمنیا بستگیدل سبک و کمتر ییزناشو تعارضات و شتریب

  (Zuccarini et al., 2013) و  (Greenberg, Warwar, & Malcolm, 2010)گرفته صورت یشیآزما یهاپژوهش

 قیتحق در است؛ بوده مؤثر ییزناشو تعارضات و مشکالت درمان در مدار جانیه کردیرو که داد نشان

 تیفیک و تیرضا شیافزا جهت در مدار جانیه کردیرو با که (Dalgleish et al., 2015) همکاران و شیدالگ

 نتایج کردند؛ گزارش ییزناشو تیفیک و تیرضا در یشتریب راتییتغ درمان از پس دادند، انجام ییزناشو

عنوان یک تواند بهمیمدار درمانی هیجان زوجرویکرد نشان داد  (ianipour & Aminiha, 2020K) پژوهش

                                                                                                                     
1. emotionally focused therapy 
2. Greenberg 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=179951
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0003122418780369
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0190272510389012
http://fcp.uok.ac.ir/article_61272.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1752-0606.2012.00287.x
file:///D:/destop/مقالات%20دکترا/مجله%20کردستان%20نظرات%20داوران/مجله%20کردستان%2015%20اسفند%201399فرستادم/فرستادم%20مجله%20خانواده%20کردستان%2016%20اسفند%2099/Downloads/مجله%20تازه%20های%20پژوهش%20نظر%20داوران/مجله%20تازه%20های%20پژوهش%20نظر%20داوران/Johnson,%20S.%20M.%20(2019).%20The%20practice%20of%20emotionally%20focused%20couple%20therapy:%20Creating%20connection:%20Routledge
https://ruor.uottawa.ca/handle/10393/23263
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1752-0606.2009.00185.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1752-0606.2012.00287.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jmft.12077
http://fcp.uok.ac.ir/article_61446.html
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 پژوهش ؛قرار گیرد مورداستفادههای زناشویی در مشاورهخانوادگی روش مؤثر در بهبود کیفیت رابطه 

(Aslani, 2016) دار وجود ایمن با کیفیت زناشویی ارتباط مثبت و معنی بستگیدله میان سبک نشان داد ک

در تبیین  بستگیدلعامل عمومی شخصیت و ابعاد نشان داد   (Nilforooshan et al., 2014) پژوهش ؛دارد

 درمانیزوجکه  نشان داد (Alavi et al., 2019) پژوهش ؛ی هستنداویژهکیفیت رابطه زناشویی، دارای سهم 

ی هازوجصمیمت هیجانی و جنسی افزایش  درتعاملی منفی  هایچرخهمتمرکز بر هیجان با تغییر 

  )Buczny, & Bazińska, 2012, Szczygieł( یشیآزما یهاپژوهش یهانهیشیپ مرور و دارد تأثیر موردبررسی

 .است بوده مؤثر ییزناشو تعارضات درمان در مدار جانیه کردیرو که داد نشان

 دو یرو بر ،یعمل و ینظر یهااوتتف باوجود یدرمان کردیرو دو هر شده،مطرح نهیشیپ به توجه با

 توانیم کردیرو دو ینظر یهاتفاوت ازجمله داشتند؛ یمؤثر یاثربخش ،ییزناشو تعارضات و تیفیک ریمتغ

 تراز یسازمتعادل و خانواده یاعضا یارتباط تیقابل بهبود نگر، بافت درمان هدف: کرد اشاره ریز موارد به

 هدف کهیدرحال ،(Goldenberg & Goldenberg, 2012)است انوادهخ یاعضا تبادالت و یعاطف یهاپرداخت

 ؛(Johnson, 2004) است خود جاناتیه از فرد یآگاه و یجانیه هوش گسترش مدار، جانیه یدرمان کردیرو

 از فرد یآگاه درمان، و هست جامعه و شخص از متأثر آن، داخل بطروا و خانواده یبافت کردیرو در

 و افکار با آنکه از شیب افراد نیب ارتباط و است بافت نیا در افتهی شکل انصاف و عدالت هیاول یالگوها

 مدار جانیه کردیرو در کهیدرحال ؛(Stauffer, 2011)شودیم ساخته مقاصد و اتین با شود ساخته احساسات

 ؛(Johnson, 2019) ردیگیم شکل یکودک دوران بستگیدل یهاسبک جاناتیه میتعم جهیدرنت یانسان روابط

 دنبال به شود،یم منتقل گرید نسل به ینسل از که خانواده یتعامل یالگوها درک با نگر فتبا درمانگر

 به درمانگر مدار، جانیه کردیرو در کهیدرحال ؛(Stauffer, 2011)هستند ینسل نیب مخرب یالگوها شکستن

 کمک هازوج به مدار جانیه کردیرو در ،یعبارت به است؛ هازوج نیب ،یمنف جاناتیه چرخه شکستن دنبال

 کردیرو در (Wareham, Boots, & Chavez, 2009).سازند دگرگون را خود یمنف بستگیدل یهامدل تا شودیم

 و داده یکس چه کنند؛ انیب را است داشتهنگه خود در عضو هر را آنچه تا شوندیم قیتشو هازوج نگر بافت

یم قرار تائید مورد خانواده عضو هر و شودیم دهیشن یاخواسته و صدا هر است، کرده افتیدر یکس چه

 McPhee) کنند ایاح دوباره و یابیارز را گرفتن و دندردا تعادل تا کندیم کمک خانواده به درمانگر رد،یگ

et al., 2019)حرف خود جاناتیه مورد در شوندیم قیتشو هازوج مدار جانیه کردیرو در کهیدرحال ؛ 

https://www.magiran.com/paper/1644491
http://fcp.uok.ac.ir/article_9679.html
http://fcp.uok.ac.ir/article_61000.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886911005125
https://elmnet.ir/article/31459970-50270/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C?elm_num=1
https://scholar.google.be/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Johnson%2C+S.+%282004%29.+The+practice+of+emotionally+focused+marital+therapy+.+New+York%3A+Brunner.&btnG=
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08975353.2011.578494
file:///D:/destop/مقالات%20دکترا/مجله%20کردستان%20نظرات%20داوران/مجله%20کردستان%2015%20اسفند%201399فرستادم/فرستادم%20مجله%20خانواده%20کردستان%2016%20اسفند%2099/Downloads/مجله%20تازه%20های%20پژوهش%20نظر%20داوران/مجله%20تازه%20های%20پژوهش%20نظر%20داوران/Johnson,%20S.%20M.%20(2019).%20The%20practice%20of%20emotionally%20focused%20couple%20therapy:%20Creating%20connection:%20Routledge
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08975353.2011.578494
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0735648X.2009.9721263
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01926187.2019.1673261
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01926187.2019.1673261
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 خواستار که یارابطه به یدهشکل منظوربه سرانجام و بپردازند بودن همبا دیجد یهاراه شیآزما به و بزنند

 در مؤثرتر، یدرمان مداخالت نوع انتخاب ازآنجاکه .(Johnson, 2019)کنند آگاهانه ییهاانتخاب هستند، آن

 یهاتالش پژوهشگران است؛ بوده تیاهم حائز اریبس درمانگران یبرا ییزناشو مشکالت کاهش جهت

 کردیرو مقایسه یراستا در. اندداده انجام خانواده یکارکردها بهبود در کردهایرو مقایسه جهت در یادیز

 یاثربخش مقایسه و یبررس با هدف  (Khojasteh Mehr et al., 2015)  پژوهش: کردهایرو ریسا با مدار جانیه

 ییزناشو تیفیک و یعاطف تیمیصم بر مدتکوتاه یقیتلف ییزناشو مشاوره و محورانصاف نگر بافت درمان

 پژوهش شوند؛یم ییزناشو تیفیک و یعاطف تیمیصم بهبود موجب کردیرو دو هر که داد نشان ها،زوج

(Mosavi et al., 2018) و تیفیک بر مدار جانیه و یدرمان تیواقع یدرمان کردیرو دو یاثربخش مقایسه باهدف 

 و بوده یاثربخش یدارا یدرمان روش دو هر که داد نشان انت،یخ از دهیدبیآس زنان ییزناشو روابط تیرضا

 Amani) پژوهش داشتند؛ یمعنادار تفاوت کنترل، گروه با مقایسه در شیآزما گروه اعضا کرد،یرو دو هر در

& Majzoobi, 2014) یاختشن کردیرو مدار، جانیه کردیرو یدرمانزوج یاثربخش مقایسه» عنوان تحت – 

 که داد نشان ،«یافسردگ و هازوج ییزناشو یمندتیرضا بر یجانیه -یرفتار – یشناخت کردیرو و یرفتار

 مدار جانیه یدرمانزوج بودند، مؤثر ییزناشو تیرضا شیافزا و یافسردگ زانیم کاهش در کرد،یرو سه هر

 و بود مؤثرتر یرفتار -یختشنا یدرمانزوج به نسبت ،ییزناشو تیرضا و یافسردگ یریگیپ نمرات در

 یتمندیرضا در ،یریگیپ نمرات در هم و درمان طول در هم ،یجانیه -یرفتار -یشناخت یدرمانزوج

با   (KeshavarzAfshar et al., 2014)         پژوهش. بود مؤثرتر گرید روش دو به نسبت ،یافسردگ و ییزناشو

 نیا به ییزناشو تیرضا بر یشخص یهاسازه درمان با درمان متمرکز برهیجان یاثربخش مقایسه یبررس هدف

 درمان متمرکز برهیجان از نیزوج ییزناشو تیرضا شیافزا در یشخص یهاسازه درمان که دندیرس افتهی

 پژوهش. نشد مشاهده گروه دو انیم یتفاوت ماه سه گذشت از پس درمان یریگیپ با اما است بوده مؤثرتر

(Borna, Hasanabadi, & Ghanbari, 2016) طوربه ،یدرمان تیواقع و مدار جانیه کردیرو دو هر که داد نشان 

 کشور، خارج و داخل گرفته صورت یهایبررس با اما ؛بخشندیم بهبود را ییزناشو یتمندیرضا کسانی

 کاهش و ییزناشو تیفیک شیافزا در را نگر بافت و مدار جانیه کردیرو دو یاثربخش ماًیمستق که یپژوهش

 نگر بافت کردیرو حوزه در الخصوصیعل. است نگرفته انجام دهد قرار مقایسه مورد ،ییزناشو تعارضات

 و بود مشهود کامالً نهیزم نیا در یپژوهش شکاف و خأل و است نادر اریبس گرفته صورت یهاپژوهش

file:///D:/destop/مقالات%20دکترا/مجله%20کردستان%20نظرات%20داوران/مجله%20کردستان%2015%20اسفند%201399فرستادم/فرستادم%20مجله%20خانواده%20کردستان%2016%20اسفند%2099/Downloads/مجله%20تازه%20های%20پژوهش%20نظر%20داوران/مجله%20تازه%20های%20پژوهش%20نظر%20داوران/Johnson,%20S.%20M.%20(2019).%20The%20practice%20of%20emotionally%20focused%20couple%20therapy:%20Creating%20connection:%20Routledge
https://elmnet.ir/article/10863478-41442/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2?elm_num=1
http://ensani.ir/fa/article/418870/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.magiran.com/paper/1222333
https://www.magiran.com/paper/1222333
https://www.magiran.com/paper/1253570
https://www.sid.ir/Fa/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=74642
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 درمانگران یراهگشا تواندیم خانواده یکارکردها در کردیرو دو نیا از هرکدام یاثربخش مقایسه و یبررس

 انیم .1ز:ا اندعبارت حاضر پژوهش یهاهیفرض راستا نیا در. باشد یدرمان مناسب کردیرو از استفاده در

 هازوج «ییزناشو تعارضات» کاهش بر مدار، جانیه کردیرو و محور انصاف نگر بافت درمان یاثربخش

 و محور انصاف نگر بافت درمان یاثربخش انیم .2و  .دارد وجود یمعنادار تفاوت ییزناشو تعارضات یدارا

 وجود یمعنادار تفاوت ییزناشو تعارضات یدارا هازوج «ییزناشو تیفیک» شیبرافزا مدار، جانیه کردیرو

 .دارد

 روش

و جامعه آماری،  است 1آزمون با گروه کنترلو پس آزمونیشنیمه آزمایشی با طرح پ حاضر روش پژوهش

به مرکز مشاوره و خدمات  1397 -1398که در سال  دارای تعارض زناشویی بود هایزوج شامل کلیه

ان نظام روانشناسی و مرکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده صنم زیر نظر سازمخصوصی )شناختی روان

 ,Delavar)) دالور  نظرحجم نمونه طبق  در شهر ارومیه مراجعه کردند. (مشاوره و وزارت ورزش و جوانان

برای  (Gall et al., 1996; Translated by Nasr et al., 2017) همکاران و نصر ترجمه گال و گال و  2017

است که در این پژوهش تعداد نمونه  شدهتوصیه گروهنفر برای هر  15ی تحقیقی آزمایشی، حداقل اپروژه

 24تعداد  دارای تعارضات زناشویی، کنندگانمراجعهاز میان  . لذااستزوج(  8نفر ) 16هر گروه آزمایش 

ازنظر تحصیالت، سن و طبقه اقتصادی هدفمند انتخاب و پس از همتا سازی  صورتبهنفر(،  48)زوج 

هر  دو گروه آزمایش )بافت نگر و هیجان مدار( و یک گروه کنترل، املتصادفی در سه گروه، ش صورتبه

ورود به پژوهش شامل؛ گذشت حداقل دو سال از زندگی  هایمالکنفر( گماشته شدند.  16زوج ) 8گروه 

مشترک، داشتن حداقل تحصیالت دبیرستانی، زندگی مشترک با یکدیگر در زمان انجام تحقیق، تمایل هر 

قصد جدایی، دچار نبودن به عدم مراجعه به دادگاه به ،کت در تحقیق و ادامه جلسات درمانیدو زوج به مشار

العالج و بدهکاری و جرم، نبود اختالالت روانی محور اول های صعبمارییسوءمصرف مواد )اعتیاد( و ب

 هر برای زمونآپیش مداخله، از قبل. بود افسردگی و غیره شخصیت، )هر اختاللی روانی( مانند اختالالت

                                                                                                                     
1 . semi-experimental with a pretest-posttest design with a control group 
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بافت نگر انصاف محور  درمانی با رویکردگروه آزمایش اول تحت روان ازآنپسگردید و  اجرا گروه سه

به  مدارهیجان  درمانی با رویکردبرای هر زوج قرار گرفت؛ گروه آزمایش دوم تحت روان جلسه 10به مدت 

رمانی دریافت نکردند. بعد از جلسه برای هر زوج صورت گرفت و گروه کنترل هیچ مداخله د 9مدت 

مداخالت  پایان از ماه سه گذشت از آزمون گرفته شد و پسمداخالت درمانی، از هر سه گروه پس

ها، جلسات درمانی الزم به ذکر است که برای تشویق زوجآزمون( صورت گرفت.  پیگیری )اجرای درمانی،

که پس از پایان پژوهش و اتمام مرحله پیگیری  رایگان انجام گردید و به گروه کنترل این تضمین داده شد

 .نیز انجام خواهد شد هاآنفرایند درمان رایگان 

 اابزاره

 و الرسـن کران، ،یباسب توسط اسیمق نیا :باسبی و همکاران 1یاس کیفیت زناشویی فرم تجدیدنظر شدهمق

 توسـط اسیـمق نیـا یاصـل فـرم. اسـت شدهساخته )Busby, Christensen, Crane, & Larson, 1995( ستنسنیکر

 و یبرادبور نچام،یف است شدهساخته ییزناشو روابط تیفیک مورد در 2نریاسپ و زیوایل هینظر اساس بر و نریاسپ

 مناسـب یابـزار عنوانبـه را اسیـمق نیـا ،ییزناشـو تیفیک دمور در خود هینظر کردن مطرح از پس زین 3چیب

 ریاسـپن یسـؤال 32 یاصل فرم یرو از که یسؤال 14 اسیمق نیا. کنندیم یمعرف ییزناشو تیفیک یابیارز یبرا

 و 5 نمره موافق کامالً پاسخ که یطور شود،یم یگذارنمره 5 تا 0 از ییتا 6 فیط صورتبه است شدهساخته

( انسـجام و تیرضـا توافق، و یهمفکر) اسیمق خرده سه از ابزار نیا ردیگیم صفر نمره مخالف کامالً پاسخ

 تیـفیک دهندهنشـان بـاال نمـرات و دهنـدیمـ نشـان را ییزناشو تیفیک نمره درمجموع که است شدهلیتشک

 و اسـت کـرده دتائیـ کـایآمر در را پرسشـنامه یعـامل سه ساختار ،یدییتأ یعامل لیتحل. است باالتر ییزناشو

 یبررسـ عنـوان تحت ؛(Yousefi, 2012)ی یوسف پژوهش در (Busby et al., 1995) است داده نشان را آن ییروا

 و اسـت شـدهگزارش( 92/0) پرسشنامه کرونباخ یآلفا یرانیا جامعه در پرسشنامه نیا یسنجروان اتمشخص

 تیـفیک عامـل سـه م،یمسـتق نیآبلم نوع از لیمتما چرخش وهیش به یعامل لیتحل روش از آمدهدستبه جینتا

                                                                                                                     
1. Revised Dyadic Adjustment Scale (RDAS) 
2 . Livize and spinner 
3 . Finchham, Bradbury and Beach 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1752-0606.1995.tb00163.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1752-0606.1995.tb00163.x
https://www.magiran.com/paper/987071
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 عامـل لیـتحل حلیـل وت بـا و داد نشـان یرانـیا جامعـه در را( انسجام و تیرضا توافق، و یهمفکر) ییزناشو

 و مـاده 14 یبرا فیتصن و کرونباخ یآلفا ازجمله یدرون یهمسان یایپا بیضرا. شدند برازش هاآن یدییتأ

 یـیروا بیضـرا نیهمچنـ. بودنـد بخشتیرضـا( 89/0 و 92/0 مقدار با بیترت به) پرسشنامه کل در عامل سه

 اسیـمق ن،یزوجـ یهمبسـتگ یابیـارز سشـنامهپر ،ییزناشـو یتمندیرضـا پرسشنامه با ییزناشو تیفیک همگرا

 معنـادار (>p/001) سـطح در کـه است آمدهدستبه( 33/0 و 36/0 و 39/0) بیترت به یدونفر توافق یسازگار

 نیهمچنـ و نـدارد وجـود تفـاوت هـاعامل در مـردان و زنان نیب که داد نشان T آزمون لیتحل عالوهبه. است

 تفـاوت ییزناشـو تیـفیک ازلحـا  گانههشـت یسـن یگروها نیب که ددا نشان یریمتغ چند انسیوار لیتحل

 و شـدهانجام یبررس به توجه با. دیگرد محاسبه 91/0 کرونباخ یآلفا بیضر حاضر پژوهش در. ندارد وجود

 ازآنجاکـه و بودنـد ینظـر یهمبستگ یدارا باهم اسیمق خرده سه چون یاصل پرسشنامه حاتیتوض به استناد

 اهـداف و ینظـر یمبـان در یطرفـ از و بـود ییزناشـو تیفیک عنوان تحت کل نمره یاراد مذکور پرسشنامه

 پرسشـنامه نیـا کل نمره از که شد گرفته میتصم اساس نیا بر لذا بود ییزناشو تیفیک دنبال به محقق قیتحق

 .گردد استفاده ییزناشو تیفیک نشانگر عنوانبه

 یبـرا توسـط ثنـایی کـه هسـت یسؤال 54 ابزار کی ییزناشو تعارضات یاسمق :1مقیاس تعارضات زناشویی

 )zaker, Barati, & Bustani  sanaiاسـت شدهساخته ینیبال اتیتجرب یمبنا بر و یوشوهرزن تعارضات دنیسنج

pour, 2008). تـا 1=هرگـز از هانـهیگز کـه اسـت یادرجـهپنج کرتیل فیط صورتبه هانهیگز یگذارنمره 

 پرسشنامه نیا کل نمره حداکثر. اندشده یگذارنمره معکوس صورتبه سؤاالت از یتعداد. است 5= شهیهم

 270 نمـره و ییزناشـو تعارضـات زانیم نیکمتر دهندهنشان 54 نمره کهیطوربه است، 54 آن حداقل و 270

 کـه سـنجدیمـ را تعارضـات از بعـد هشت پرسشنامه نیا. است ییزناشو تعارضات زانیم نیشتریب دهندهنشان

 فرزنـدان، تیحما جلب شیافزا ،یجانیه یهاواکنش شیافزا ،یجنس هرابط کاهش ،یهمکار کاهش: شامل

 جـدا دوسـتان، و همسـر شـاوندانیخو بـا یخـانوادگ رابطه کاهش خود، شاوندانیخو با یفرد رابطه شیافزا

 گـروه کی یرو پرسشنامه کل یبرا کرونباخ یآلفا است مؤثر ارتباط کاهش و گریکدی از یمال امور کردن

                                                                                                                     
1. Marital Conflict Questionnaire (MCQ-R) 
    

https://elmnet.ir/article/31717152-81171/%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?elm_num=1
https://elmnet.ir/article/31717152-81171/%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?elm_num=1
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 ،%81 یهمکـار کاهش: است صورت نیا به اسیمق خرده هشت یبرا و آمد دست به %96 اب برابر ینفر 280

 شیافـزا ،33% فرزنـدان تیـحما جلـب شیافزا ،%70 یجانیه یهاواکنش شیافزا ،%61 یجنس رابطه کاهش

 جـدا ،89% دوسـتان و همسـر شـاوندانیخو با یخانوادگ رابطه کاهش ،%86 خود شاوندانیخو با یفرد رابطه

 یخـوب یـیروا از پرسشـنامه نیـا نیهمچنـ .%69 مـؤثر ارتبـاط کـاهش و %71 گریکـدی از یمـال امـور کردن

 یآلفـا روش بـه پرسشـنامه نیا یدرون یهمسان حاضر پژوهش در(. sanai zaker et al., 2008)است برخوردار

 و بودنـد ینظـر یهمبستگ یدارا پرسشنامه یهااسیمق خرده نکهیا به نظر. آمد دست به %89 با برابر کرونباخ

 قیـتحق اهـداف و ینظـر یمبـان در یطرف از و بود ییزناشو تعارضات عنوان تحت کل نمره یدارا پرسشنامه

 نیـا کـل نمـره از کـه شـد گرفتـه میتصـم اسـاس نیا بر لذا بود ییزناشو تعارضات کل نمره دنبال به محقق

 .گردد استفاده ییزناشو تعارضات نشانگر عنوانبه پرسشنامه

 داخالتم

رویکرد بافت نگر انصاف محور و رویکرد هیجان  ی بادرمانروانمایشی تحت در پژوهش حاضر دو گروه آز

 است: گرفتهانجامکه ساختار و محتوای جلسات درمانی به شرح زیر  اندقرارگرفتهمدار 

 از استفاده با محور انصاف نگر بافت رویکرد برنامه محتوای و ساختار : 1محوردرمان بافت نگر انصاف 

 (Hargrave & Pfitzer, 2004) و (Altamirano, 2003) ،(Mauldin, 2003) ،(Dankoski & Deacon, 2000) منابع

 خانواده مشاوره و روانشناسی اساتید از نفر سه توسط و تدوین مهر خجسته توسط ایران در و شدهارائه

 صورتبه و ایدقیقه 60 هفتگی جلسه 10 در درمان این  (Khojasteh Mehr et al., 2015).است تأییدشده

 :است زیر شرح به نگر بافت درمانی جلسات محتوای و شد اجرا زوجی

زوج و درمانگر برقـرار، اطععـات مزم در مـورد رونـد درمـان اراشـه و شـرح  نیب یجلسه اول: معارفه و رابطه درمان

 یازدواج و مشکعت مرتبط با زنـدگاز از زن و شوهر،  کیانتظارات هر  ،شودمیخانواده و ازدواج اخذ  خچهیاز تار یکوتاه

 .شودمی ییزن و شوهر کاوش و شناسا دگاهیاز د ییزناشو

و اخعق  یتبادل یالگوها ی فردی،روانشناس ،ینیع قیابعاد چهارگانه مؤثر در روابط که شامل حقا: جلسه دوم و سوم

 .شودمی ییشناسا ییو رابطه زناشو شوهر ،منابع مرتبط با زن و ازهاین و شودبررسی می استای رابطه

زن و شوهر به  یکه از خانواده اصل یرفتار یالگوها یعنیمرتبط با زن و شوهر،  ینسل نیب یالگوها: جلسه چهارم

                                                                                                                     
1 .Contextual Approach fair- centered 

https://elmnet.ir/article/31717152-81171/%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?elm_num=1
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1545-5300.2000.39107.x
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1066480702250172
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=8831097
https://books.google.be/books?hl=en&lr=&id=pgCUAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Hargrave,+T.+D.,+%26+Pfitzer,+F.+(2004).+The+new+contextual+therapy:+Guiding+the+power+of+give+and+take:+Routledge.&ots=It8VvUYw78&sig=2SMwAY2fzF5Cmq46h6MybSpfVCM#v=onepage&q&f=false
https://elmnet.ir/article/10863478-41442/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2?elm_num=1
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 .شودمی یشده بررسمطرح ییدر مشکعت زناشو هاآنو نقش  ییاست؛ شناسا شدهمنتقلمشترک  یزندگ

صورت  یو اهداف درمان ییمؤثر در مشکعت زناشو ینسل نیب یاز ابعاد چهارگانه و الگوها بندیجمع: جلسه ششم

 گیرد.می

 ،یای ازجمله مباحث اعتماد، عدالت، وفاداررابطه بااخعقبه مساشل مرتبط  :هشتم و نهم و جلسه هفتم

، شودمیپرداخته  هاآن ییرابطه زناشو زیو ناز زن و شوهر  کیهر  یدر خانواده اصل یپذیری و احساس طلبکارمسئولیت

؛ و حقوق اندگذاشتهازدواج  یکنند براها احساس میاز زوج کیکه هر  هاییگذاریسرمایهزمان و  ،یانرژ یعنیتعهدات 

از  کیشده است؛ در مورد هر  دشانیکنند از جانب همسر عاها احساس میاز زوج کیکه هر  یدستاوردها و منافع یعنی

تعهدات و حقوق بین ، یزندگ کدهی مجدد سبسازمان قیو به زوج کمک شد تا از طر لی، تحلییو شوهرها شناسا زن

 شود. ییتعادل برقرار کند که موجب ادراک منصفانه از رابطه زناشو یطور

مجددًا  دندیها درباره آن به توافق رسکه زوج یو تعهدات و حقوق شودمی مرور ایجادشدهمثبت  راتییتغجلسه دهم: 

 .افتیدرمان خاتمه  تیو درنها شودمی یادآوری

در  1مطابق پروتکل درمانی سوزان جانسون درمان متمرکز برهیجانساختار و محتوای  :مدارهیجان  درمان

 گرفتهانجامگام  9در سه مرحله و ای بر روی گروه آزمایش مطابق شرح زیر یقهدق 45جلسه  9طی 

 .(Johnson, 2002)است

 از مشکل یریو جلوگ زداییبحراناول:  مرحله

انگیزه و انتظار آنان از شرکت در کعس  یدرمانگر، بررس یگروه؛ معرف یبا اعضا یکل ییشامل آشناجلسه اول: 

 مشکعت اعضا.با  هیاول یی. آشنادرمان متمرکز برهیجان میمفاه فیاراشه تعر

 ایخود را مانند ترس از طرد شدن  یهاکند که ترسمی قیرا تشو نیجلسه درمانگر مراجع نیدر اجلسه دوم: 

 کنند. انیرا ب راندیروابطشان را به عقب م ییایکه پو یو نقص بیترس از گفتن ع

و طعق  ییسات مرتبط با جدااحسا ،یتند ،یمانند خشم، ناکام هیثانو یجلسه احساسات واکنش نیدر اجلسه سوم: 

 شود.ها ارزش داده میشده و به آنمنعکس

و  هیو به احساسات اول پردازندیمشکل م یگروه به کمک درمانگر به برون ساز یجلسه اعضا نیدر اجلسه چهارم: 

 کنند.نگاه می یدیکل یصورت مشکل ارتباطکه چرخه به یقیبه طر یافتهنتحقق بستگیدل یازهاین

                                                                                                                     
1. Susan Johnson 

http://ketab.ir/bookview.aspx?bookid=2435274
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 یتعامل یالگوها یدوم: بازساز همرحل

و درنهایت احساس یافته دستمختلف خود  هایگروه به شناخت از جنبه یجلسه اعضا نیدر ا: پنجمجلسه 

 .کنندخود را تجربه می یارزشمند

اعتماد کنند و  ،آشکارشده یتازگکه به هاییکه به هیجان گیرندیم ادیگروه  یجلسه اعضا نیدر اجلسه ششم: 

 .ندیتجربه نما هایشانیزهرا نسبت به انگ دیهای جدواکنش

پردازش  یترصورت کاملبودند به شدهییشناسا یکه در مراحل قبل هیاول هاییجانجلسه ه نیا در: هفتمجلسه 

صورت از ارتباط به یدیخود را به نوع جد اقیکه بر طبق آن مراجع اشت کندرا آغاز می یاشوند. درمانگر قاعدهمی

 کند.می انیباً واضح بتقری

 یکپارچگیو  تیسوم: تقو مرحله

 انیاز مشکعتشان را ب یدیجد تیکنند و حکامشکعت خلق می یبرا یدیجد یهاحلراه لیتسهجلسه هشتم: 

 ؛ آن را از نو طراحی کنند.کنندتعش میکنند و می

چگونه راه برگشتشان را  کهینو اند کردحرکت می را که قبعً یریابتدا مس نیجلسه مراجع نیاجلسه نهم: در 

 .آورندمی ادیرا به  افتندی

 شیوه اجرای پژوهش

شد. بر این  رسانیاطالع در ارومیه  صنم  ابتدا پژوهش موردنظر از طریق یک فراخوان در مرکز مشاوره

پژوهش  اخالقی هایمالکآمادگی کرده بودند، طبق  اعالمزناشویی  مشکالتیی که به دلیل هازوجاساس 

ماه  سهزمانی بیش از  بازۀآگاهانه را تکمیل کردند. در یک  نامهرضایتجهت مشارکت در طرح پژوهش 

تعداد ورود را دارا بودند،  هایمالکبعد از مصاحبه تشخیصی توسط پژوهشگر و مشخص شدن زوجینی که 

 ازنظرهمتاسازی پس از هدفمند در دسترس انتخاب شدند.  گیرینمونهبر اساس  نفر( 48زوج ) 24

صورت به . از بین سه گروه قرار گرفتندزوج(  8هر گروه )تحصیالت، سن و طبقه اقتصادی در سه گروه 

 ،هاگروهپس از انتخاب  و یک گروه شاهد انتخاب شدند. گروه آزمایش اول، گروه آزمایش دوم تصادفی

در چهار متغیر شامل  مراجعین مشکالت گردید و اجرا گروه سه هر برای آزمونپیش مداخله، از قبل

گردید. گروه  زناشویی، تعارضات زناشویی مشخص زدگیدلصمیمیت زناشویی، کیفیت زناشویی، 

درمانی با گروه آزمایش دوم تحت روان بافت نگر انصاف محور، درمانی با رویکردآزمایش اول تحت روان
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گرفتند. بعد از مداخالت، از هر سه گروه و گروه گواه که تحت هیچ درمانی قرار ن مدارهیجان  رویکرد

 آزمون( صورت گرفت.  پیگیری )اجرای مداخالت، پایان از ماه 3 گذشت از آزمون گرفته شد و پسپس

 هایافته

( و 25/41،37/33آماری پژوهش حاضر میانگین سن مردان و زنان در گروه آزمایش به ترتیب ) هایشاخص

راوانی سطح تحصیالت )زیر دیپلم، دیپلم، باالتر از  دیپلم( در گروه (؛ ف75/32، 50/40در گروه کنترل )

(؛ میانگین و انحراف معیار مدت ازدواج زوجین 4، 5، 7( در گروه کنترل )5، 6، 5آزمایش به ترتیب )

(؛ میانگین و انحراف 66/1، 12/5( در گروه کنترل)36/1، 62/5سال( در گروه آزمایش به ترتیب ) برحسب)

( و 96/0، 43/1)( در گروه کنترل 02/1، 87/1داد فرزندان زوجین در گروه آزمایش به ترتیب )معیار تع

( و در 10، 6)فراوانی سابقه درمانی زوجین در گروه آزمایش دارای سابقه و بدون سابقه درمانی به ترتیب 

 است.  شدهگزارش( 10، 6)گروه کنترل 

 . 1 جدول

گروه  یبرا زناشویی و تعارضات زناشویی کیفیت ریمتغمال بودن و نتایج بررسی نر یفیتوصهای شاخص

 یریگیآزمون و پآزمون، پسپیش و کنترل در سه مرحله شیآزما

 تعارضات زناشویی  کیفیت زناشویی متغیر

 میانگین گروه مرحله
انحراف 

 استاندارد
آماره 

S-W 
p  میانگین 

انحراف 

 استاندارد
آماره 

S-W 
p 

 آزمونپیش

 23/0 92/0 23/3 94/133  31/0 93/0 13/3 38/22 بافت نگر

 24/0 92/0 35/2 75/134  07/0 89/0 68/2 56/22 هیجان مدار

 64/0 95/0 01/3 50/135  23/0 92/0 78/3 25/23 کنترل

 آزمونپس

 16/0 91/0 52/2 69/126  24/0 92/0 36/4 44/50 بافت نگر

 32/0 93/0 15/2 88/121  64/0 95/0 04/4 88/49 هیجان مدار

 31/0 93/0 92/2 50/133  16/0 91/0 83/3 25/31 کنترل

 پیگیری

 07/0 89/0 89/1 44/127  32/0 93/0 55/3 38/51 بافت نگر

 31/0 93/0 11/2 25/126  23/0 92/0 53/3 25/44 هیجان مدار

 23/0 92/0 88/2 25/133  58/0 95/0 26/6 31 کنترل
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و  ییزناشو کیفیت هایریمتغ ی( براS-W) لکزیو - وریشاپ آزمونآماره  دهدیمنشان  1 جدول جینتا

 رهایمتغ یتمام عیتوز نی(؛ بنابراp <05/0) یستن داریو کنترل معن شیآزما یهادر گروه ییزناشو تعارضات

 نرمال است.

 . 2جدول 

  پژوهش یرهایمتغی برای بررسی کرویت آزمون موچل جینتا

 فلت -اپسیلون هاین  گیسر –اپسیلون گرین هاوس  X2 d.f p موچلی W متغیر

 93/0 86/0 02/0 2 67/7 84/0 ییزناشو تیفیک

 1 95/0 33/0 2 19/2 95/0 ییتعارضات زناشو

 ستین داریمعن (84/0) ییزناشو تیفیک ریمتغ یبرا یموچل W آماره که دهدیم نشان 2 جدول جینتا

(05/0 p<). یداریمعن صورتبه وابسته ریمتغ سطوح نیب در هاتفاوت انسیوار که دهدیم نشان افتهی نیا 

 دهدیم نشان افتهی نیا است داریمعن( 95/0) ییزناشو تعارضات ریمتغ یبرا یموچل W آماره و است متفاوت

. شودینم تیرعا تیکرو فرضشیپ نیبنابرا و است؛ برابر وابسته ریمتغ سطوح نیب در هاتفاوت انسیوار که

 و مشکل نیا رفع یبرا. نباشد قیدق انسیوار لیتحل F آماره شودیم باعث تیکرو فرضشیپ از یتخط

یم حیتصح 2فلت -و هاین 1گیسر –هاوس  روش دو از استفاده با را یآزاد درجه ،F آماره دقت شیافزا

 لونیاپس مقدار اگر کندیم شنهادیپ (Stevens, 2012) م،یکن استفاده حیتصح روش کدام از نکهیا یبرا. کنند

 گونهچیه ای و 75/0 از ترکوچک لونیاپس اگر و شود استفاده فلت -نیها حیتصح از باشد 75/0 از تربزرگ

 در با نیبنابرا شود؛ استفاده سریگ -هاوس نیگر حیتصح از باشد نداشته وجود تیکرو مورد در یاطالعات

 یبررس یبرا مکرر یهایریگاندازه انسیوار لیتحل آزمون جینتا 3ل جدو در لونیاپس ریمقاد گرفتن نظر

 ذکر به الزم. است شدهگزارش یریگیپ و آزمونپس آزمون،شیپ مرحله سه در پژوهش یهاگروه تفاوت

 یاتا مجذور از زین اثر اندازه یبررس یبرا. شد گرفته نظر در صفر فرض رد یبرا .(>p 05/0) سطح که است

 و متوسط اثر (09/0) تا( 04/0) کم، اثر نشانگر کمتر و (01/0) یجزئ یاات مجذور مقدار. شد استفاده یجزئ

                                                                                                                     
1 . Greenhouse-Geisser 

2 . Huynh-Feldt 

https://books.google.be/books?hl=en&lr=&id=oIeDhzDebKwC&oi=fnd&pg=PR1&dq=Stevens,+J.+P.+(2012).+Applied+multivariate+statistics+for+the+social+sciences:+Routledge.+&ots=lJZGp5Ktdc&sig=wEUV-JSjOqYeUrcqzhsQnc5wT2Q#v=onepage&q&f=false
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 کنندیم شنهادیپ ،(Miles & Banyard, 2007) نیهمچن .(Huberty, 2002) است ادیز اثر نشانگر شتریب و (10/0)

 گرفته نظر در برابر هاگروه نیا در وابسته ریمتغ انسیوار باشند، برابر هاگروه در هانمونه تعداد کهیتدرصور

 تعداد زین حاضر پژوهش در. ستین هاانسیوار یهمگن یبررس یبرا نیلو آزمون یاجرا به یازین و شودیم

 اردیبان و لزیما نظر به توجه با نیرابناب است؛ عضو نفر 16 یدارا گروه هر و است برابر گروه سه هر افراد

 یهمگن یبررس یبرا نیلو آزمون یاجرا به یازین و بوده همگن هاگروه در رهایمتغ انسیوار ،(2007)

 .ستین هاانسیوار

 . 3جدول 

 ها در متغیرهای پژوهش گیری مکرر برای بررسی تفاوت گروهنتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه

 اتمنابع تغییر متغیر
MS 

  df آزمایشی

MS 

 مجذور اتا F pآماره   df خطا
توان 

 آماری

 تیفیک

 ییزناشو

 95/0 79/0 001/0 57/88  45 34/25  2 01/2245 هاگروه

 1 92/0 001/0 41/569  90 47/12  2 49/7103 مراحل

 91/0 72/0 001/0 13/59  90 47/12  4 76/737 تعامل مراحل با گروه

تعارضات 

 ییزناشو

 89/0 61/0 001/0 47/36  45 70/14  2 52/536 هاگروه

 94/0 85/0 001/0 22/256  90 81/2  2 75/720 مراحل

 81/0 65/0 001/0 31/43  90 81/2  4 83/121 تعامل مراحل با گروه

( و 13/59یی )زناشو یفیتک یرمتغاثر تعامل مراحل و گروه برای  Fدهد، میزان یمنشان  3نتایج جدول 

های دهد که گروه. این یافته نشان میاستدار یمعن 001/0 سطح( است که در 31/43یی )زناشو تعارضات

آزمون و پیگیری با یکدیگر آزمون، پسمتغیرهای پژوهش در سه مرحله پیش ازلحا آزمایش و کنترل 

دهد تفاوت که نشان می است 10/0داری دارند. همچنین مجذور اتا برای تمامی متغیرها بیشتر از تفاوت معنی

 است. توجهقابلها در جامع بزرگ و بین گروه

 

https://books.google.be/books?hl=en&lr=&id=oIeDhzDebKwC&oi=fnd&pg=PR1&dq=Stevens,+J.+(1996).+Applied+multivariate+statistics+for+the+social+sciences+(3rd+Ed).+Mahwah,+NJ:+Lawrence+Erlbaum.&ots=lJZGp5Jxb5&sig=p2SNhLA_aJ0BzS9Hysjk8hXJJag#v=onepage&q&f=false
https://psycnet.apa.org/record/2007-06525-000
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 . 4جدول 

کیفیت در  یریگیآزمون و پآزمون، پسدر سه مرحله پیش شیهای آزماگروه نیانگیم مقایسه جینتا

 یی با استفاده از آزمون بنفرونیتعارضات زناشوزناشویی و 

 مرحله متغیر
تفاوت میانگین بافت نگر با 

 ان مدارهیج
 خطای استاندارد برآورد

سطح 

 داریمعنی

 زناشویی کیفیت

 98/0 14/1 -18/0 آزمونیشپ

 92/0 44/1 56/0 آزمونپس

 001/0 63/1 12/7 پیگیری

 ییتعارضات زناشو

 70/0 02/1 -81/0 آزمونیشپ

 001/0 90/0 81/4 آزمونپس

 33/0 82/0 18/1 پیگیری

آزمون در متغیر در مرحله پیش مدار جانیبافت نگر با هفاوت میانگین گروه ت 4جدول نتایج با توجه به 

بافت نگر با ها همگن هستند. تفاوت میانگین گروه گروه( و <p 05/0)یست ندار ( معنی-81/0یی )تعارضات زناشو

. این یافته استدار معنی 001/0( در سطح 81/4یی )تعارضات زناشوآزمون در متغیر در مرحله پسمدار  جانیه

داری کمتر از میانگین گروه بافت صورت معنیآزمون بهدر مرحله پس مداردهد که میانگین گروه هیجان نشان می

دار ( معنی18/1زناشویی )تعارضات در مرحله پیگیری در متغیر  . تفاوت میانگین گروه بافت نگر با هیجاناستنگر 

میانگین گروه بافت نگر با هیجان مدار در مرحله پیگیری برابر است. با  دهد کهاین یافته نشان می (.<p 05/0) یستن

زناشویی تعارضات بر کاهش  مدار جانیه کردیروشود و اثربخشی می تائیدها فرضیه اول پژوهش توجه به این یافته

باگذشت است و  درمان بافت نگر انصاف محورداری بیشتر از صورت معنیبه ،ییتعارض زناشو یها دارازوج

 زمان نیز این تفاوت در اثربخشی پایدار است.

آزمون در متغیرهای در مرحله پیش مدار جانیبافت نگر با هتفاوت میانگین گروه  4همچنین با توجه به جدول 

 مدار جانیه وبافت نگر دهد که بین گروه (. این یافته نشان می<p 05/0)یست ن(، معنادار -18/0کیفیت زناشویی )

بافت نگر با ها همگن هستند. تفاوت میانگین گروه داری وجود ندارد و گروهآزمون تفاوت معنیله پیشدر مرح

این یافته نشان (. <p 05/0)یست ن معنادار(، 56/0آزمون در متغیرهای کیفیت زناشویی )در مرحله پسمدار  جانیه

داری وجود ندارد و اثربخشی هر اوت معنیآزمون تفدر مرحله پس مدار جانیه وبافت نگر دهد که بین گروه می
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مدار در مرحله پیگیری در  دو گروه بر کیفیت زناشویی یکسان است. تفاوت میانگین گروه بافت نگر با هیجان

دهد که اثربخشی روش بافت نگر . این یافته نشان می(>p 05/0)است  معنادار(، 12/7متغیرهای کیفیت زناشویی )

ها وش هیجان مدار در میزان کیفیت زناشویی ثبات بیشتری دارد. با توجه به این یافتهباگذشت زمان نسبت به ر

 کردیروو  درمان بافت نگر انصاف محورتوان گفت که اثربخشی شود و میمی تائیدبخشی از فرضیه دوم پژوهش 

ذشت زمان اثربخشی اما باگ؛ یکسان است ،ییتعارض زناشو یها دارازوجیش کیفیت زناشویی برافزا مدار جانیه

 روش بافت نگر نسبت به روش هیجان مدار ثبات بیشتری دارد.

 گیرییجهنتبحث و 

بر  دو رویکرد درمانی بافت نگر انصاف محور )مبتنی تأثیر اثربخشی بررسیو  مقایسههدف پژوهش حاضر 

ها زوج ییزناشو کاهش تعارضاتو  ج( و رویکرد درمانی هیجان مدار برافزایش کیفیتینا-نظریه بوزورمنی

 بود.

دو رویکرد بافت نگر و رویکرد هیجان مدار، بر کاهش  اثربخشینتایج آزمون فرضیه اول نشان داد میان 

« زناشوییتعارضات »بر کاهش  مدار جانیه کردیرو اثربخشیمعنادار است و  تفاوت« زناشوییتعارضات »

است و این  درمان بافت نگر انصاف محوراز  داری بیشترصورت معنیبه ،ییزناشو اتتعارض یها دارازوج

 از پس هازوج که داد نشان (Halchuk, 2012) پژوهش اثربخشی در طول زمان در هر دو رویکرد پایدار است.

 بستگیدل سبک و کمتر ییناشوز تعارضات و شتریب ییزناشو یسازگار مدار، جانیه کردیرو با درمان

 ,Greenberg, Warwar)گرفته صورت یشیآزما یهاپژوهش یهانهیشیپ مرور و دادند؛ نشان خود از یترمنیا

& Malcolm, 2010)  و (Zuccarini et al., 2013)  و مشکالت درمان در مدار جانیه کردیرو که داد نشان 

 کردیرو با که (Dalgleish et al., 2015) همکاران و شیدالگ قیتحق در است؛ بوده مؤثر ییزناشو تعارضات

 در یشتریب راتییتغ درمان از پس دادند، انجام ییزناشو تیفیک و تیرضا شیافزا جهت در مدار جانیه

  کردند؛ گزارش ییزناشو تیفیک و تیرضا

 اثربخشی (Zuccarini et al., 2013) و (Greenberg et al., 2010) پژوهش ؛جینتا با حاضر پژوهش جینتا

 اثربخشی (Dalgleish et al., 2015) پژوهش ؛ییزناشو تعارضات و مشکالت درمان در مدار جانیه کردیرو

https://ruor.uottawa.ca/handle/10393/23263
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1752-0606.2009.00185.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1752-0606.2009.00185.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1752-0606.2012.00287.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jmft.12077
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1752-0606.2009.00185.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1752-0606.2012.00287.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jmft.12077
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یمت صمافزایش  در (Alavi et al., 2019) پژوهش ؛ییزناشو تیفیک و تیرضا شیافزا در مدار جانیه کردیرو

اثر  (Halchuk, 2012) پژوهش ؛تعاملی منفی هایچرخهتغییر  وبر هیجان  تمرکزبا  هازوجهیجانی و جنسی 

 & Amani)پژوهش ؛ترمنیا بستگیدل سبک و ییزناشو تعارضات هیجان مدار در کاهش درمانیزوج

)Majzoobi, 2014  و یرفتار – یشناخت کردیرو با  مقایسهدر  مدار جانیه کردیرو یدرمانزوج یاثربخش 

 ,Kianipour & Aminiha)پژوهش  ؛هازوج ییزناشو یمندتیرضا بر یجانیه -یرفتار – یشناخت کردیرو

خانوادگی عنوان یک روش مؤثر در بهبود کیفیت رابطه بهمدار درمانی هیجان زوجرویکرد  اثربخشی (2020

 همسوی ایمن با کیفیت زناشوی بستگیدلسبک رابطه  (Aslani, 2016) پژوهش و های زناشوییدر مشاوره

 شیافزا در یشخص یهاسازه درمان اثربخشی (KeshavarzAfshar et al., 2014) پژوهش جینتا با و است

 که (Borna et al., 2016) پژوهش و است بوده مؤثرتر درمان متمرکز برهیجان از نیزوج ییزناشو تیرضا

 بخشندیم بهبود را ییزناشو یتمندیرضا کسانی طوربه ،یدرمان تیواقع و مدار جانیه کردیرو داد، نشان

 .است رهمسویغ

 ،ییزناشو تعارضات ریمتغ در نگر بافت کردیرو به نسبت مدار جانیه کردیرو بهتر یاثربخش نییتب در

 حیصح و مثبت وهیش با ییزناشو رضاتتعا کهیدرصورت یزمان داد نشان (Johnson & Whiffen, 2003)پژوهش

 خواهد ییافشا خود و مسائل مورد در توافق یبرا یمناسب فرصت خانواده شوند تیریمد هاجانیه و شوند مطرح

 تا هازوج داد نشان (Rice & Phillip, 1996) پژوهش نیهمچن. شد خواهد ییزناشو تعارضات کاهش باعث و داشت

 یبرا( مدار جانیه کردیرو یاصل میمفاه از یکی عنوانبه) گریکدی بستگیدل یازهاین ارضاء به قادر که یزمان

 از شتریب مدار جانیه یدرمان کردیرو ازآنجاکه و گرددیم تعارض و یآشفتگ دچار رابطه نباشند تیرضا و تیامن

 ریمتغ در مدار جانیه کردیرو که رسدیم نظر به معقول لذا دارد دیتأک بستگیدل یهاسبک بر نگر بافت کردیرو

 نگر بافت درمان به نسبت دارند جاناتیه و بستگیدل هینظر به یادیز یوابستگ یتئور ازنظر که ییزناشو تعارضات

 یبهتر یاثربخش مدار جانیه کردیرو یاسهیمقا نوع از قاتیتحق اکثر در نکهیا ضمن. باشد داشته یبهتر یاثربخش

 Szczygieł et) قاتیتحق یبرخ لیتحل فرا یهاافتهی در کهچنان هم است داده نشان خود از کردهایرو ریسا به نسبت

al., 2012) به را خود یباال یستگیشا یدرمان یکردهایرو تمام با رقابت در درمان متمرکز برهیجان که دارند ادعا 

 .است رسانده اثبات

http://fcp.uok.ac.ir/article_61000.html
https://ruor.uottawa.ca/handle/10393/23263
https://www.magiran.com/paper/1222333
https://www.magiran.com/paper/1222333
http://fcp.uok.ac.ir/article_61446.html
http://fcp.uok.ac.ir/article_61446.html
https://www.magiran.com/paper/1644491
https://www.magiran.com/paper/1253570
https://www.sid.ir/Fa/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=74642
https://scholar.google.be/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Johnson%2C+S.+M.%2C+%26+Whiffen%2C+V.+%282003%29.+Attachment+processes+in+couples+and+families.+Guilford%2C+New+York.&btnG=
https://scholar.google.be/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Rice%2C+L.%2C+.+.+Intimate+relationship+marriage+and+family.+California%3A&btnG=
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886911005125
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886911005125
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هیجان مدار، پژوهش نشان داد میان رویکرد درمان بافت نگر و رویکرد دوم  فرضیهنتایج آزمون همچنین 

تفاوت معنادار وجود ندارد اما باگذشت زمان اثربخشی درمان رویکرد بافت نگر « کیفیت زناشویی» یشبرافزا

 ثبات و پایداری بیشتری دارد.« کیفیت زناشویی»نسبت به رویکرد هیجان مدار در 

 در ینابرابر و یعدالتیب احساسمنجر شدن  (Eshaghi et al., 2013) پژوهش ؛جینتا با حاضر پژوهش جینتا

توجه لزوم  (Zahrakar et al., 2019) پژوهش ؛هازوج رابطه گسست و یتینارضا به شوهر و زن یارتباط مبادله

 ؛هازوج در آموزش بهاحترام، اعتماد، پذیرش، صداقت، وفاداری، تعهد و حمایت  مواردی همچون به ویژه

 بقاء در مؤثر لعوام از یکی عنوانبه گریکدی با رابطه در هازوج انصاف احساس (Sprecher, 2001) پژوهش

 عشق، مثل یموارد در مانهیصم تبادل تأثیر (Snyder, Baucom, & Gordon, 2007) پژوهش یی؛زناشو رابطه

 (McPhee, Austin, & Eichenberger, 2019) پژوهش ها؛زوج تعارضات کاهش در یمال مسائل و یجنس رابطه

 منافع رمنصفانهیغ ای منصفانه عیتوز از هاآن ادراک برحسب رابطه در هازوج یخشنود و تیرضا زانیم نییتب

 ؛ییزناشو تیفیک مهم نیبشیپ ،ییزناشو روابط در انصاف ادراک (Perry, 2004) پژوهش رابطه؛ طول در

 یکارکردها در انصاف ادراک نقش تائید  (Khojasteh Mehr, Sobhani joo, & Rajabi, 2014)پژوهش

احساس نارضایتی و  (van der Meiden et al., 2020) پژوهش ؛ییزناشو تیفیک و تیمیصم مثل ییزناشو

 ,.McPhee et al)   ؛ پژوهشهانهیهز و هاپاداش نهیدرزم مناسب تعادل عدمدر یی زناشو روابطاحتمال گسست 

 رمنصفانه؛یغ روابط در ریدرگ هازوج با مقایسه در منصفانه روابط در ریدرگ یهازوج شاد بودن 2019

 یقیتلف ییزناشو مشاوره و محورانصاف نگر بافت درمان یاثربخش( Khojasteh Mehr et al., 2015) پژوهش

 افتی حاضر پژوهش با رهمسویغ پژوهش. است همسو ،ییزناشو تیفیک و یعاطف تیمیصم بر مدتکوتاه

 .نشد

مفهوم  عنوانبهدیدگاه سیستمی هر دو رویکرد، خاستگاه در  ازآنجاکه گفت توانمیدر تبیین این نتیجه 

گردد می بهبوددیدگاه سیستمی در درمان خانواده باعث ( Troxel, 2006) بنا به پژوهش مشترک وجود دارد و

زناشویی اثربخشی از خود نشان دهند. ضمن  فیتکیرفت که هر دو رویکرد در بهبود کارکرد یملذا انتظار 

نیز در اثربخشی هر دو  همدلی، رابطه درمانی ازجملهیم مشترک درمانی تأثیرگذار مفاهتوان به سایر اینکه می

 رویکرد اشاره کرد.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=179951
http://fcp.uok.ac.ir/article_61272.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1741-3737.2001.00599.x
https://scholar.google.be/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Snyder%2C+D.+K.%2C+Baucom%2C+D.+H.%2C+%26+Gordon%2C+K.+C.+%282007%29.+Treating+infidelity%3A+An+integrative+approach+to+resolving+trauma+and+promoting+forgiveness.+Infidelity%3A+A+practitioner%27s+guide+to+working+with+couples+in+crisis.+New+York%2C+NY%3A+Routledge.+%5Blink%5D&btnG=
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01926187.2019.1673261
https://etd.ohiolink.edu/apexprod/rws_olink/r/1501/10?clear=10&p10_accession_num=osu1078783478
https://elmnet.ir/article/10508444-5114/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2?elm_num=1
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/famp.12425
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01926187.2019.1673261
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01926187.2019.1673261
https://elmnet.ir/article/10863478-41442/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2?elm_num=1
http://d-scholarship.pitt.edu/7631/


 29...                                                                        جانیبره متمرکز با نگر بافت کردیرو یاثربخش سهیمقا

Family Counseling and Psychotherapy, Vol. 10, No. 2 (30), 2021 

Family Counseling and Psychotherapy 

 Khojasteh) پژوهش که طورهمان ،ییزناشو تیفیک ریمتغ در نگر، بافت کردیرو یدرمان ثبات نییتب در

Mehr et al., 2014) نیب یهانهیهز و هاپاداش تبادل نحوه اساس بر رابطه انحالل و حفظ است؛ داده نشان 

 در و رودیم شیپ انحالل سمت به مروربه رابطه نباشد، تعادل نیا که کهیدرصورت و است یمبتن اعضاء

 زین (Munsch, 2018) پژوهش نکهیا ضمن. کرد خواهد حرکت خود حفظ سمت به تعادل، وجود صورت

 که یافراد و کنندیم تالش رابطه حفظ یبرا دانندیم منصفانه را خود رابطه که یافراد است؛ داده نشان

 حفظ یبرا عادالنه روابط در هازوج رونیازا. کنندینم یادیز تالش آن یبرا دانندینم نصفانهم را خود رابطه

 ناعادالنه، روابط در برعکس و ابدییم بهبود ییزناشو تیفیک مرورزمانبه و کنندیم یشتریب تالش رابطه

 که یافراد یعبارت به ای ؛شودیم گسست دچار رابطه مرورزمانبه و کنندینم یتالش رابطه حفظ یبرا نیزوج

 نیتأم هنگام ها،انسان مسلماً و نندیبینم رابطه تداوم و حفظ یبرا یلیدل کنند،یم درک ناعادالنه را رابطه

 ساختن و حفظ به یشتریب لیم بلکه دارند، رابطه در ماندن یبرا یشتریب لیتما تنهانه رابطه، در منافعشان شدن

 به لیتما شوند؛ مندبهره عادالنه گر،یکدی و خانواده منافع از بتوانند هازوج نانکهچ خانواده، در و دارند رابطه

 از بتوانند اعضاء همه که یزمان گرید یانیب به. بود خواهد شتریب روزروزبه ییزناشو رابطه ساختن و ماندن

 ،(Karantzas et al., 2010) ظرن به بنا که یاختالفات و تعارضات شوند؛ مندبهره عادالنه گریکدی و خانواده منافع

 به الزم. شد خواهد رنگکم است، یگرید منافع و ازاتیامت حذف و قدرت منابع و هاگاهیپا تصاحب سر بر

 یراض بردیم سود رابطه در که یکس اعادالنه،ن روابط در که ستین گونهنیا نگر بافت کردیرو در است ذکر

 را رابطه توازن، عدم و یعدالتیب وجود بلکه باشد؛ یناراض و متضرر شودینم منتفع رابطه از که یکس و باشد

 در اگر یحت دادند، نشان (Hagedoorn et al., 2006) که همچنان. کندیم یتینارضا با توأم طرف، دو هر یبرا

 و گردندیم ناخشنود رابطه از نفر دو هر مروربه نبرد، ینفع گرید طرف و ببرد سود طرفکی رابطه، کی

 یچارگیب و یدرماندگ احساس ای و گرددیم داریپد خشم و گناه احساس ز،ین برده منفعت فرد در ینوعبه

 .گرددیم منتفع طرف یتیارضان باعث منتفع، ریغ طرف

 در زمان، طول در مدار جانیه کردیرو به نسبت نگر بافت کردیرو یدرمان ثبات خصوص در گرید نییتب

 پرداختن و منافع بر دیتأک با نگر، بافت کردیرو که باشد تیواقع نیا از یناش تواندیم ،ییزناشو تیفیک ریمتغ

 ,Gangamma, Bartle‐Haring, & Glebova) پردازدیم طهیح نیا یسازافشف به رابطه، در هاپاداش و هانهیهز به

https://www.magiran.com/paper/1253570
https://www.magiran.com/paper/1253570
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0003122418780369
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0265407510373756
https://psycnet.apa.org/record/2006-11398-015
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1741-3729.2012.00732.x


 فیشر ییرضا و یاالسالم خیش نژاد، صنم ،یقمر                                                                                       30

Family Counseling and Psychotherapy, Vol. 10, No. 2 (30), 2021 

Family Counseling and Psychotherapy  

 و ؛(Johnson & Zuccarini, 2010) دارد دیتأک ییربنایز جاناتیه بر مدار جانیه کردیرو ازآنجاکه و ؛(2012

 و عدالت حس درازمدت در اما گردد، ییزناشو تیفیک شیافزا باعث یمقطع دیشا هاجانیه انیب صرف

 و است هدهمشاقابل زین روابط ریسا در امر نیا. داشت خواهد را یشتریب ثبات که است رابطه در انصاف

 از کمتر فرد منافع یارابطه در اگر و ستندین ماندگار کندینم نیتأم را هاآن منافع که یروابط در اشخاص

 زین (Karantzas et al., 2010) پژوهش نکهیا ضمن. دیکش دیخواه کنار مروربه یو باشد مقابل طرف منافع

 موجب یگرید منافع و ازاتیامت حذف و قدرت منابع و هاگاهیپا تصاحب سر بر تنازع که است داده نشان

 .گرددیم ییزناشو تیفیک کاهش تعارضات و جادیا

فت نگر توان گفت؛ چنانکه درمانگری قصد دارند تا از طریق یکی از دو رویکرد درمانی بایمبا توجه به نتایج 

به ها را کاهش دهد، رویکرد هیجان مدار را انتخاب کنند تا نتایج بهتری و هیجان مدار تعارضات زناشویی زوج

بیاورند و چنانکه درمانگری قصد دارند تا از طریق یکی از دو رویکرد درمانی بافت نگر و هیجان مدار  دست

 کهیدرصورتاما ؛ ندارند باهمرا انتخاب کنند و تفاوتی تواند هر دو رویکرد کیفیت زناشویی را افزایش دهند، می

 ثبات درمانی اهمیت داشته باشد رویکرد بافت نگر را انتخاب کند که پایداری درمانی بهتری در طول زمان دارد.

ها بود دارای یک سری محدودیتدیگری پژوهش حاضر نیز همانند هر پژوهش : های پژوهشیتمحدود

و  1398های آخر پژوهش )اسفند توان به آن اشاره کرد در ماهپژوهش حاضر که میهای یکی از محدودیت

های حضوری انجام تحقیق محدود شد و ( به دلیل بیماری کرونا فعالیت1399فروردین و اردیبهشت و خرداد سال 

عه در بحران کرونا و تکمیل و دریافت شد؛ و اینکه شرایط جام اینترنتها تقریبًا در مرحله پیگیری از طریق آزمون

تواند مطرح باشد، اما میزان و چگونگی آن ها در مرحله پیگیری نتایج اثرگذار بوده باشد؛ میبالطبع خانواده

گر وجود نداشت، تعمیم نتایج مشخص نبود؛ بنابراین ازآنجاکه در این پژوهش امکان کنترل تمامی متغیرها مداخله

توان آن را تبیینی در نوعی میهای پژوهش حاضر که بهاز محدودیت باید بااحتیاط صورت گیرد. یکی دیگر

خصوص مؤثر بودن رویکرد هیجان مدار نسبت به رویکرد بافت نگر در کیفیت زناشویی نیز در نظر گرفت است 

 در داخل کشور کمبود محتوای نظری و تئوری و راهنمای عملی رویکرد بافت نگر نسبت به رویکرد هیجان مدار

شده و در اکثر کتب تئوری و نظری نیز بسیار کم در کشور بیان درزمینهضمن اینکه رویکرد بافت نگر بود 

نسبت به درمان بافت  درمان متمرکز برهیجانشده است این در حالی است که آموزشی بسیار خالصه بدان پرداخته

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1741-3729.2012.00732.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1752-0606.2009.00155.x
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0265407510373756
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جهت شاید نبود یر داشته است بدینهای اخنگر گستردگی آموزش تئوری و کارگاهی و تربیت درمانگر را در دهه

پروتکل درمانی کامل و بومی و درمانگران کارآزموده در درمان بافت نگر منجر به ضعف محققین این پژوهش در 

سازی ضعیف رویکرد بافت نگر، در تحقیق حاضر سازی شیوه درمانی بافت نگر گردد و همین نواقص و پیادهپیاده

تعارضات زناشویی  کاهش با رویکرد هیجان مدار بر مقایسهضعیف این رویکرد در  منجر به ارائه گزارش اثربخشی

هم با قوانین اجتماعی سازی تراز پرداخت آنهای پژوهش حاضر دشواری متوازنگردد. یکی دیگر از محدودیت

ای الق رابطهراستا بااخها در ایران است. در برخی موارد حتی قوانین حقوقی کشور همو حقوقی خانواده و زوج

مثال در عنوان)به امکان اجرایی نداردنشده است و ازنظر حقوقی و قوانین ها تعریفتوأم باانصاف و عدالت زوج

شود و گر چه در درمان ماندن یا ترک رابطه زناشویی تأکید می درمان بافت نگر بر آزادی هر دو طرف در

ح شود اما این حق ازلحا  قوانین حقوقی به زن داده نشده تواند این خواسته توأم باانصاف از طرف زن مطرمی

ای توأم با سازی اصول درمان بافت نگر همانند اخالق رابطهباره صاحب تصمیم است( لذا پیادهاست و مرد دراین

وحقوقی که جامعه و قوانین به آزادی به خاطر شرایط فرهنگی بسیار سخت است و افراد حاضر به واگذاری حق

زا تواند بجای ثمربخش بودن آسیبعواقب فرهنگی و اجتماعی درمان می اوقات یبرخداده است نیستند و  هاآن

ازنظر تراز پرداخت اشاره کرد که وقتی رابطه  (Amato, 2010)توان به پژوهشاین محدودیت می تائیدباشد و در 

متعادل نیست و به خاطر شرایط جامعه امکان رعایت برخی حقوق از طرف بافت و ساختار بین نسلی ممکن نیست 

 .گردددارد درواقع تحمل رابطه و عدم طالق باعث تضعیف رابطه می یو عواقب بدتر

ی هاپژوهشو نحوه اجرا،  در خصوص غنای پروتکل درمانی رویکرد بافت نگر شودپیشنهاد می یشنهادها:پ

شود یمهای قوانین موجود در کشور پیشنهاد یتمحدودو  هاتفاوتبیشتری صورت گیرد و با توجه به 

سازی عدالت و انصاف و رسیدن به آن نهایت یادهپو  تعریفدر  در استفاده از رویکرد بافت نگر درمانگران

قرار دهد و در این موارد نظر مستقیم از طرف درمانگر  مدنظردقت را داشته باشد و شرایط فرهنگی کشور را 

 سوءاستفادهعبارتی درمانگر نباید در قالب مداخله درمانی رعایت انصاف و عدالت عامل  به مطرح نگردد.

نامتوازن نبودن تراز پرداخت خانواده و عدم وجود  ازآنجاکهها از یکدیگر در آینده گردد. همچنین زوج

تواند منجر به ایجاد چرخه معیوب هیجانی گردد یا برعکس چرخه معیوب هیجانی منجر انصاف در رابطه می

 ی آتیهاپژوهشپیشنهاد،  عنوانبهبه ایجاد تراز پرداخت نامتعادل و عدم رعایت انصاف در رابطه گردد لذا 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/019251399020001004
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اف چگونه است؟ ای یا انصرابطه بااخالقتواند با این هدف انجام شود که در رابطه چرخه معیوب هیجانی یم

مفاهیم رویکرد بافت نگر همانند انصاف و عدالت در رابطه  ازنظرها دارای چرخه هیجانی منفی آیا زوج

آیا عدم توازن تراز پرداخت بده بستان زناشویی منجر  توان این پژوهش را انجام داد کهنامتعادل هستند؟ یا می

 عنوانبهتواند علت دیگری باشد؟ و یک میاینکه کدام و گردد؟ها میبه ایجاد چرخه منفی هیجانات در زوج

رویکرد هیجان مدار نوعی روش ایجاد تغییر است که بر تعادل هیجانی تأکید  ازآنجاکهنهایی  نتیجهپیشنهاد و 

 گیردقرار می مورداستفادهدارد و هیجان ابزاری است که برای ایجاد شناخت و درک تغییرات رفتاری 

(Greenberg et al., 2010)  و از طرفی رویکرد بافت نگر بر عواقب و پیامدها تأکید دارد و تراز پرداخت

پژوهش حاضر ما را به سمت پیشنهاد یک مدل  ،(Boszormenyi-Nagy, 2013) چیزی است که باید تغییر کند

ی کرد به گذارنام 1توان آن را تحت عنوان رویکرد بافتی هیجان مداردهد که میدرمانی ترکیبی سوق می

 مورداستفادهسازی مفاهیم درمان بافت نگر ابزاری برای متعادل عنوانبه ت که روش هیجان مداراین صور

 یرد.گقرار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     
1. emotion-focused contextual therapy (EFCT) 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1752-0606.2009.00185.x
https://books.google.be/books?hl=en&lr=&id=Acrvpy9urLoC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Boszormenyi-Nagy,+I.+K.+(2013).+Between+give+and+take:+A+clinical+guide+to+contextual+therapy.+Routledge.&ots=A655tO6OAe&sig=UfumkWBOJd0z5l0EZqbCZlhJTgY#v=onepage&q=Boszormenyi-Nagy%2C%20I.%20K.%20(2013).%20Between%20give%20and%20take%3A%20A%20clinical%20guide%20to%20contextual%20therapy.%20Routledge.&f=false
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 یپژوهش اخالق

ــــا و لیاردب یپزشــــکــــ علوم دانشگاه اخعق تهیکم نظر ریز و دکترا نامهانیپا از برگرفته پژوهش نیا   شناسه به یاخعق کد ـب

IR.ARUMS.REC.1399.117 اخعقی سازمان  هایمعکشناسی آمریکا و ها و ضوابط اخعقی انجمن روان. معکاست گرفتهانجام

ی شناخترواندر اولویت بودن سعمت  ،یرازدار شامل یاخعق نکات تمامشناسی و مشاوره ایران در نظر گرفته شد. نظام روان

 میحر تیرعا ها،داده یگردآور در یاخعق یهاارزش تیرعا گران،ید از یقدردان ،یاستنادده در دقت ،یدارامانت، کنندگانشرکت

 .است قرارگرفته مدنظر پژوهشگران توسط کنندگانشرکت یخصوص

 مشارکت نویسندگان

سنده سوم ؛ نویسنده دوم دانشجو؛ نویاست مسئولاستاد راهنما و نویسنده  اول سندهینومقطع دکتراست.  نامهانیپامقاله برگرفته از 

 باشندیم نامهانیپااستاد راهنمای دوم و نویسنده چهارم استاد مشاور 

 منابع مالی

 .است نشده افتیدر یمال تیحما گونهچیه و بوده سندگانینو عهده بر تماماً  مقاله انتشار و پژوهش نهیهز و یمال منابع تمام 

 هادسترسی به مواد و داده

 .در دسترس محققان قرار داردی آسانبهین پژوهش در ا شدهاستفادهی هاپرسشنامه 

 رضایت برای انتشار

 نویسندگان از انتشار این مقاله رضایت کامل دارند 

 کنندگانتائید اخالقی و رضایت مشارکت

 پژوهش در خود تیرضا با کنندگانشرکت تمام و شد گرفته یکتب آگاهانه تیرضا کنندگانشرکت از پژوهش یاجرا از شیپ 

 ها اطمینان دادند که نتایج تحقیق محرمانه خواهد بود.محققان به آن و داشتند تشرک

 منافع تعارض درباره حیتصر

 در درمان متمرکز برهیجان و محور انصاف نگر بافت درمان یاثربخش مقایسه» عنوان تحت دکترا نامهانیپا از برگرفته نوشتار نیا

 دانشگاه ،یتیترب علوم و یروانشناس دانشکده مشاوره، گروه) است «هازوج ییزناشو تتعارضا و ییزناشو زدگیدل ت،یفیک ت،یمیصم

 .ندارد منافات یسازمان ای یشخص منافع با و است( لیاردب ،یلیاردب محقق

 یسپاسگزار

 .دینما تشکر و ریتقد همکاران و کنندگانشرکت همه از دانندیم مزم خود بر پژوهشگران 
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