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 چکیده

رواباط کیفیا  سازی روابط زوجین بر اساس رویکرد هیجان مدار بر ساازااری و اثربخشی غنیاین پژوهش  هدف     

با اروه ااواه و پیییاری یا  ن موآزپس-آزمونو با طرح پیش نیمه آزمایشیع نوپژوهش از ین اروش  بود. زناشویی

در بهاار و اابساتان ساال  شاهر کار بهزیساتی  مرکز مشااورهزنان متاهل مراجعه کننده به  بود. جامعه آماری شاملماهه 

 دوانتخاب شدند و به صاورت ااااد ی باه   ه عنوان نمونهایری دردسترس ببه روش نمونه نفر زن متاهل 31بود.  1331

ساازی رواباط زوجاین بار اسااس رویکارد جلساه غنای 1به مادت  آزمایش اروهند. شد اقسیمآزمایش و اواه  اروه

 هاایپرسشانامههاا از آوری دادهآزماون ار تاه شاد. بارای جما هاا پاس ساسس از آن .یدندهیجان مدار را آموزش د

 (1339ن )زناشویی باسبی، کران، لارسان و کریستنساروابط کیفی  ( و 1393) والاس -لاک سازااری زناشویی اوسط

هاا افااوت رر احلیال شاد. یا تاهایاری مکااحلیل واریانس انادازهها با استفاده از استفاده شد. برای اجزیه و احلیل داده

معناداری را بین عملکرد دو اروه آزمایش و اواه در سازااری زناشاویی و کیفیا  رواباط زناشاویی در مرپلاه پاس 

ایاری کارد کاه ااوان نتیجاهمای های این پژوهشبر اساس یا ته(. >19/1Pآزمون و پس از ی  ماه پیییری نشان داد)

رواباط کیفیا  اواند شیوه مناسبی بارای بهباود ساازااری و رویکرد هیجان مدار میسازی روابط زوجین بر اساس غنی
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 مقدمه

سازااری امایل برای اغییر  عالی  در راستای انطباق با محیط اس  که در واق  پاسخی به      

. به عبارای سازااری به عنوان اوانایی برقراری اراباط شوداغییرات محیط پیرامون محسوب می

ی و متقابل با دییران به طریقی خاص که در عرف جامعه قابل قبول باشد اعریف شده اس )مهدو

اس  که رضای  از  1های سازااری در ا راد، سازااری زناشویییکی از جنبه (.1331همکاران، 

(. 2113، 2زندای زناشویی و کیفی  آن در زوجین دارد)سییال، باچم، لوین، ژائو و سولومون

سازااری زناشویی به عنوان  رآیند اصلاح، پذیرش یا اغییر در الیوی ر تار  ردی و همسر جه  

)میرغفوروند، ارددجاد اعامل برای رسیدن به بالاارین سطح رضای  زناشویی اعریف میای

، همه ا راد در 3های خانواده بوئننظریه نظامبر اساس  (.1330 رشباف خلیلی، قنبری همائی، 

اری دارند، زندای خود با مشکلاای رو به رو هستند، اما زوجینی که امایزیا تیی از خود ضعیف

)سیمون، کنندخطر اضطراب بالااری هستند و مشکلات زناشویی  راوانی را اجربه میدر معرض 

(. زوجینی که سطح امایزیا تیی خود بهتری دارند و بعد از ازدوا  2113، 0دی پلاسیدو و کونوی

به والدین خود وابستیی روانشناختی ندارند، این استقلال و امایزیا تیی زمینه ساز سازااری 

یکی از اثرات مثب   (.2113، 9وی، میلر و وامسلرشود)وامسلر، بلو، م زندای آنها میزناشویی در 

، 6جانسون)سازااری زناشویی در زوجین بهبود بخشیدن و اراقاء کیفی  زندای زناشویی اس 

2113.) 

                                                           
1. adjustment marital 
2. Siegel, A.,  Bachem, R., Levin, Y.,  Zhou, X., & Solomon, Z. 
3. Bowen family systems theory 
4. Simon, M.,  DiPlacido, J., & Conway, J. M. 
5. Wampler, K., Blow, A., McWey, L., Miller, R. B., & Wampler, R. S. 
6. Johnson, S. M.  
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ای که کیفی  روابط زناشویی بر روی سطوح  ردی سلام  روانی و جسمی دارد، اثرات بالقوه     

در بیشتر جوام ، بررسی کیفی  روابط ای برای مطالعه روی این متغیر اس . کننده قان  دلیل

زناشویی نقش اساسی در ارزیابی کیفی  کلی اراباطات خانوادای دارد. کیفی  روابط زناشویی 

مفهومی چند بعدی اس  که شامل انواع اونااون اراباط بین زوجین مانند سازااری، رضای ، 

نژاد، اپمدی و عیسی؛ به نقل از 2119، 1شود)پالاری، راالیا و  یچمنجام و اعهد میشادمانی، انس

های شود که دچار چالشای درپال اذر محسوب میجامعه ایران، جامعه(. 1313اعتمادی، 

ارین بخش ساختار عنوان مهماونااون  رهنیی و اجتماعی شده اس . در این میان خانواده به

ی آسایش ا راد، در عرض چند دهه اخیر دچار احولات و چالشهای بسیاری جامعه و مأمنی برا

 شده که به دنبال خود، عدم یا اضعیف رضای  زناشویی در زوجین را در پی داشته اس 

-سرانجام نابسامان ازدوا (. 1330)سجادی، قادری ثانوی،  رهودیان، محقق، سلطانی و آزادچهر، 

های جدیدی در اعاملات انسانی و نجر به ادوین مهارتهای نامو ق و عوارض استرده آن م

. های غنی سازی ازدوا  رونق ار  های اونااون زو  درمانی و برنامهزناشویی شد و شیوه

سازی روابط زوجین بر اساس رویکرد هیجان مدار آموزش غنیهای آموزشی یکی از این برنامه

سازی روابط زوجین رویکردی غنی. (1336جلالی شاهکوه، مظاهری، کیامنش و اپدی، اس )

ها و هدف آن کم  به آنان برای آااهی از خود و اس   آموزشی برای بهبود روابط زو 

همسر، کاوش اپساسات و ا کار همسر، استرش همدلی و صمیمی ، رشد اراباط موثر و 

. در (1331های پل مسوله اس )کاظمی، آقامحمدیان شعرباف، مدرس غروی و مهرام، مهارت

شوند که به ارضای نیازهای اساسی خانواده، مانند عشق، هایی آموزش داده میاین رویکرد مهارت

اواند کند. پساسی  دلسوزانه میمهربانی، اعلق، اعتماد، و اداری، امنی  و لذت کم  می

                                                           
1. Paleari, H,.  Regalia, M,. & Fincham, B. 
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و جو ها و ایجاد صمیمی  سازنده مهمترین عامل در اراقای امنی  و اعتبار بخشیدن به رابطه زو 

 (.1313)عیسی نژاد، اپمدی و اعتمادی، سالم برای رشد  ردی باشد

های های درمانی زوجین می باشد که بر چرخهرویکرد درمانی متمرکز بر هیجان، یکی از شیوه     

-ویبه، جانسون، بوراس)منفی اعاملی پایدار، دلبستیی و هیجانات مراجعین اوجه ویژه دارد

کنند زوجین به جای ابراز هیجانات قوی، هیجاناای را بیان می(. 2112، 1موسر، داالیش و ااسکا

های زناشویی همراه این رویکرد معتقداس  که آشفتیی. که برای آنها کمتر اهدید کننده باشد

 ،جاویدی)کندشود و ادامه پیدا میهای دلبستیی ایجاد میپال   راایر از عاطفه منفی و آسیب

اران کشور ایران سیاستیذاران، محققین و رواندرمان(. 1332 ،دهصمدزاو  اپمدی، سلیمانی

سازی روابط زوجین بر اساس رویکرد غنیهای پیشییرانه از جمله ااکنون اوجه چندانی به شیوه

)میری، میری، شریف زاده ها نیاز به بررسی علمی بیشتری دارداند و این روش نداشته هیجان مدار

ه آنچه که در مورد اهمی  خانواده، سازااری و کیفی  روابط زناشویی (. با اوجه ب1333و میری، 

( و با اوجه به 2112، 2هالفورد، باهیمولا، ویلسون، اوچیسینتی، بوسیی و لارسوندر زوجین متاهل)

سازی روابط زوجین بر اساس رویکرد هیجان آموزش غنیکارایی و ااثیراذاری بسیار مناسب 

و نظر به اهمی  نقش کاربردی زنان  (1336ی، کیامنش و اپدی، جلالی شاهکوه، مظاهرمدار)

سازی روابط غنیاین پژوهش به پاسخیویی این سوالات پرداخته خواهد شد که آیا جوان، در 

موثر اس ؟ دوم  زناشوییروابط کیفی  زوجین بر اساس رویکرد هیجان مدار بر سازااری و 

کیفی  اساس رویکرد هیجان مدار بر سازااری و سازی روابط زوجین بر غنیآیا ااثیر اینکه 

 ، در مرپله پیییری پایدار اس  و به قوت خود باقی می ماند؟زناشوییروابط 

 روش 
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 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش

پژوهش پاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش      

 زنان متاهلنیز کلیه  را جامعه آماریبود. ی  ماهه   و پیییری  ه اواهآزمون و پس آزمون با ارو

 1331 سالبهار و اابستان  کر  در وره بهزیستیمراجعه کننده به مرکز مشااازه ازدوا  کرده 

کیفی  سازااری و پرسشنامه  یاااد رت به صونفر  111 دادند. از میان این زنان  بهاشکیل 

نفر  31 ه بودند،را بدس  آورد یانیینم ینکمتر ی کهکسان یاناز م ارائه شد و زناشوییروابط 

ار تند. اینکه اواه قرار اروه نفر در  19و  یشنفر در اروه آزما 19 یو به طور اااد ب انتخا

ازدوا  کرده باشد و ازدوا  اول او باشد،  سال باشد، آزمودنی اازه 39اا  21سن آزمودنی 

پژوهش، نداشتن  رزند و پداقل احایلات دیسلم، عدم ابتلا به  رضای  آااهانه برای شرک  در

های ورود به کهای جسمی و روانی خاص از ملاسوء مارف مواد مخدر و نداشتن بیماری

 یکردبر اساس رو ییزناشو یسازی زندایآموزش غنپژوهش بودند. غیب  بیش از دو جلسه در 

ف داروهای روانسزشکی و روان اردان، سوء ، نااوانی در نوشتن و خواندن، مارمدار یجانه

های جسمی خاص و مبتلا بودن به اختلالات مارف به مواد مخدر و سییار، مبتلا بودن به بیماری

آموزش در این پژوهش اروه آزمایش اح  های خرو  از پژوهش بودند. روانسزشکی از ملاک

ار   و اروه اواه در لیس  قرار  مدار یجانه یکردبر اساس رو ییزناشو یسازی زندا یغن

شیوه اجرا بدین شرح اس  که بعد از کسب مجوز و هماهنیی با مدیر  مرکز مشاوره انتظار ماند. 

سلام  اداره بهزیستی کر  و اوضیح اهداف پژوهش برای شرک  کننداان و اطمینان بخشی به 

د اروه آزمایش و آنان در خاوص محرمانیی اطلاعات، مداخله با رعای  اصول اخلاقی در مور

دقیقه ای در روزهای دوشنبه هر  31جلسه  1با لحاظ محدودی  زمان، به صورت اروهی در 

هفته، انجام شد. هر دو اروه آزمایش و اواه در مرپله پیش آزمون، پس آزمون و پس از 
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( و 1393) والاس -لاکهای سازااری زناشویی اذش  ی  ماه در مرپله پیییری، به پرسشنامه

پاسخ دادند. به لحاظ رعای  اصول اخلاقی، به اروه اواه نیز اعهد  زناشویی باسبی،روابط ی  کیف

داده شد که پس از اامام مراپل پژوهش، غنی سازی زوجی هیجان مدار برای آن ها نیز به اجرا 

جلسه غنی سازی زوجی را دریا   نمودند. داده ها با  1درآید. بنابراین، اعضای اروه اواه نیز 

استفاده از بیس  و ششمین ویرایش نرم ا زار اس. پی. اس. اس؛ و به روش احلیل واریانس اندازه 

 ایری مکرر احلیل شد.

آموزشی بر اساس این برنامه  آمده اس . 1در ادامه، هش  جلسه آموزش در جدول شماره      

از پژوهش جلالی  سازی زندای زناشویی بر اساس رویکرد هیجان مدار اقتباسبسته آموزشی غنی

 انظیم آن بر اساس بسته که مبنایی ( بوده اس . نظریه1336شاهکوه، مظاهری، کیامنش و اپدی)

و دلبستیی اس . روایی بسته آموزشی به اایید دو ان از اسااید  مدار نظریه هیجان اردیده اس ،

رد اروه در مو جلسات آموزشیدر این پژوهش مشاوره دانشیاه خوارزمی کر  رسیده اس . 

 شد. بار به شرح زیر اجرا  1ای دقیقه، هفته 31جلسه، هر جلسه  1آزمایش طی 

 مدار یجانه یکردبر اساس رو ییزناشو یسازی زندگیآموزش غن جلسات آموزش -1جدول 

 محتوی جلسه جلسات

 و اروه معار ه زوجین. هدف از این جلسه: های اراباطیو مهارت ساختار جلسات اعضا و با آشنایی اول

 موثر مهاراهای درک، جلسات ساختار و کار روش با آشنایی، یکدییر و اجرای پیش آزمون با اعضاء

 بازخورد.  دریا   و ارائه مهارت یادایریو  بد و خوب اراباط شناسایی، زوجین اراباط

 چرخه با شدن آشنا جدید، زاویه از رابطه به نیرانی رابطه هدف از این جلسه: نیاه هایچرخه با آشنایی دوم

 یکی چیونیی یکدییر ودرک بر زوجین ااثیر چیونیی آن، درک نامیذاری و خود اعاملی های

 چرخه.  ایجاد برای زوجین ر تار شدن

 با شدن خود، مواجه های ارس عاطفی، شناسایی پیوند پیوندهای دلبستیی. هدف از این جلسه: اوسعه سوم

 منفی. عواطف
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ین، زوج یانتظارات و باورهای دلبستی ییشناسالبستیی زوجین. هدف از این جلسه: سابقه د بررسی چهارم

 . روی ر تار آنها آن بر یرو ااث یناز زوج ی هر  یسابقه دلبستی یصو اشخ ییشناسا

پذیر و  واکنش و اصلی هیجانات دادن هیجانات، امیز آموزش هیجانات. هدف از این جلسه: شناسایی پنجم

 هیجان رابطه شناسایی

 های چرخه در زوجین ا کار و همسر. هدف از این جلسه: ر تار و اصلی خود به اپساسات دادن اوش ششم

 هیجانی اجارت به نسب  عمیق هایواکنش همسر، شناسایی و خود اصلی هیجانات منفی، شناسایی

 همسر.  به خود نسب  عمیق اپساسات چیونیی اصلی و درک

 از ی  هر دلبستیی نیازهای پیوند دلبستیی. هدف از این جلسه: شناسایی بودو به نیازهای دلبستیی هفتم

 دلبستیی.  پیوند کردن رابطه و اقوی  در پذیری واکنش و پساسی  زوجین، کاهش

 زندای در جنسی رابطه اهمی  خود. هدف از این جلسه: درک زندای جنسی اپیای صمیمی  و پفظ هشتم

 مسائل درباره آن، صحب  درباره غلط باورهای و جنسی عملکرد تاختلالا با شدن زناشویی، آشنا

 جنسی و اجرای پس آزمون بر روی هر دو اروه.  مشکلات درباره جنسی، صحب 

 ابزار سنجش

( 1393) 1والاس -لاک پرسشنامه سازااری زناشویی اوسطپرسشنامه سازااری زناشویی.      

وری ایری کیفی  کنش  که به منظور اندازهسوال اس 19ساخته شده اس . این آزمون پاوی 

ایری شده در این زمینه اس . همچنین این پرسشنامه ارین ابزار اندازهطراپی شده اس  و معمول

 19-29اواند از بر اساس مقیاس لیکرت اهیه شده اس  و دامنه نمرات این نمرات این آزمون می

-ای هستند و ارزش عددی سؤالچند ازینه سؤالات به صورت (.1330 ر و ایلواری، باشد)خوش

باشد، امتیاز یا نمرة « ماندن در خانه»های این آزمون متفاوت اس . اار پاسخ هر دو زن و شوهر 

 3باشد، امتیاز این سؤال « بیرون ر تن»اس . اار ارجیح هر دو نفر زن و شوهر  11معادل  ،12سؤال 

نمرة آزمون برابر با  12اس .  2متیاز این سؤال اس . و اار ارجیح زن و شوهر متفاوت باشد، ا

(. نمرات 1333. )خادمی و عابدی، اس  191اا  2پاصل جم  امتیاز همة سؤالها و دامنة آن از 

                                                           
1. Locke- Wallace marital adjustment test 
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نشان دهنده انیدای در روابط  111ار از و بالاار نشان دهنده رضای  زناشویی و نمره پایین 111

با استفاده از دو روش ای (. 1331طمی و دانایی، زناشویی اس )شاکریان، نظری، ابراهیمی،  ا

برای محاسبه به دس  آمده اس .  31/1و  21/1اانیف به ارایب برای کل پرسشنامه  کرونباخ و

که ضریب  ه اس اللهی استفاده شدرضای  زناشویی امان روایی پرسشنامه از پرسشنامه شاخص

ازارش شده اس  ) اریابی و زارعی  66/1روایی بدس  آمده بین این دو پرسشنامه برابر 

(. در خار  کشور آلفای کرونباخ پرسشنامه برای بررسی همسانی درونی 1330محمودآبادی، 

نایم، مارون، کارشین، ایفتر -ازارش شده اس  )بن 11/1پرسشنامه بررسی شده اس  و ضریب 

ازارش شده  13/1همچنین در پژوهش دییر ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه (. 2112، 1و آراد

و همکاران،  2اس  که نشان پایایی مطلوب و عالی پرسشنامه سازااری زناشویی اس  )برنز

(. در این پژوهش بر روی زنان متاهل شهر کر  برای بررسی همسانی درونی به شیوه آلفای 2116

 به دس  آمد.  29/1کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ 

 3نین پرسشنامه اوسط باسبی، کران، لارسن و کریستنس. ازناشوییروابط کیفی  پرسشنامه      

سوال دارد که اوسط اسسینر و  32دارد.  رم اصلی این مقیاس  سوال 10و  ( ساخته شده اس 1339)

سوالی  10این پرسشنامه . بر اساس نظریه لیوایز و اسسینر در مورد کیفی  زناشویی ساخته شده اس 

اذاری نمره 9نمره اوا ق دائم داریم  اابا نمره صفر همیشه اختلاف )ی از اای 6به صورت طیف 

، 1، 2، رضای  با سوالات 6و  9، 0، 3، 2، 1با سوالات  شود. این ابزار از سه خرده مقیاس اوا قمی

اشکیل شده اس  که در مجموع نمره کیفی   10و  13، 12و انسجام با سوالات  11، 11، 3

روائی ظاهری و  . دهنده کیفی  زناشویی بالاار اس دهند و نمرات بالا نشانیمزناشویی را نشان 

                                                           
1. Ben-Naim, S.,  Marom, I.,  Krashin, M., Gifter, B., & Arad, K. 
2. Burns, W. 
3. Busby, K., Crane, H., Larson, M., & Christensen, S. 
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ه اس )یوسفی، محتوایی آن اوسط ا راد متخاص )مشاور متخاص خانواده( اعیین اردید

و  11/1، رضای  23های آن شامل اوا ق (. پایایی آن با آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس1331

(. همچینن پایایی پرسشنامه بر روی 2119، 1)هولیس  و میلرازارش شده اس   31/1انسجام 

مراجعین مراکز مشاوره شهرستان سنند  به روش آلفای کرونباخ بر روی زنان به روش آلفای 

و برای مردان به  13/1و کل سوالات  16/1، انسجام 10/1، رضای  13/1کرونباخ برای اوا ق 

به دس   13/1و کل سوالات  21/1، انسجام 13/1، رضای  11روش آلفای کرونباخ برای اوا ق 

(. همچنین در خار  کشور همسانی درونی پرسشنامه با آلفای کرونباخ 1331آمده اس )یوسفی، 

(. در این پژوهش 2112، 2به دس  آمده اس  )بولیان و سیفتیسی 16/1برای کل سوالات ضریب 

ه شیوه آلفای کرونباخ استفاده شد که بر روی زنان متاهل شهر کر  برای بررسی همسانی درونی ب

 به دس  آمد. 11/1ضریب آلفای کرونباخ 

 

 یا ته ها

های اوصیفی شامل میانیین و انحراف معیار ها از شاخصدر این احقیق برای اوصیف داده     

ها از آزمون احلیل کوواریانس چندمتغیره)مانکوا( استفاده استفاده شده اس  و برای بررسی  رضیه

ها زنان متاهل اازه ازدوا  های جمعی  شناختی نشان داد که امامی آزمودنیه اس . نتایج یا تهشد

بود. در اروه  0/26و میانیین سنی اروه اواه  9/22کرده بودند. میانیین سنی اروه آزمایش 

 0یش نفر  وق لیسانس بودند. در اروه آزما 3نفر لیسانس،  0نفر  وق دیسلم،  9نفر دیسلم،  3اواه 

نفر  وق لیسانس بودند. شایان ذکر اس  که پیش از  9نفر لیسانس،  3نفر  وق دیسلم،  3نفر دیسلم، 

                                                           
1. Hollist, C. S., & Miller,  R. B. 
2. Bulgan, F., & Ciftci, J. 
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آزمون کوواریانس چندمتغیره مفروضات آن بررسی و این مفروضات استفاده از آزمون 

 کواریانس چند متغیره بلامان  نمود.

 گواه در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیریمیانگین و انحراف معیار متغیرهای گروه آزمایش و -2جدول 

 اواه آزمایش سنجش متغیرها وابسته

 انحراف معیار میانیین انحراف معیار میانیین

 سازااری زناشویی

 

 196/1 01/90 020/1 21/96 پیش آزمون

 031/1 12/99 321/1 01/61 پس آزمون 

 010/1 11/99 112/2 22/61 پیییری

 223/1 23/12 316/1 61/16 پیش آزمون اوا ق-زناشوییروابط کیفی  

 396/2 93/11 260/2 13/21 پس آزمون 

 016/2 02/11 021/2 11/21 پیییری

 رضای -زناشوییروابط کیفی  

 

 301/1 11/10 312/1 33/10 پیش آزمون

 619/2 23/19 321/1 11/12 پس آزمون 

 203/2 62/19 120/2 2/12 پیییری

 109/1 11/6 110/1 12/6 پیش آزمون انسجام-وییزناشروابط کیفی  

 121/2 11/6 309/1 62/1 پس آزمون 

 112/2 23/6 312/1 93/1 پیییری

اروه آزمایش و اواه  زناشوییروابط کیفی  سازااری و میانیین و انحراف معیار -2جدول      

ور که نتایج جدول دهد. همان طدر سه مرپله پیش آزمون، پس آزمون و پیکیری را نشان می

اروه آزمایش بیشتر از نمرات پس  زناشوییروابط کیفی   سازااری و دهد که نمرات نشان می

 آزمون اروه اواه شده اس . 
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 ویلکز برای بررسی توزیع نمرات-نتیجه آزمون طبیعی بودن با آزمون شاپیرو -3جدول 

 نرمال بودن با آزمون شاپیرو ویل  متغیرهای وابسته

 معناداری هآمار

 111/1 210/1 سازااری زناشویی

 210/1 192/1 اوا ق-زناشوییروابط کیفی  

 091/1 111/2 رضای -زناشوییروابط کیفی  

 231/1 222/1 انسجام-زناشوییروابط کیفی  

ار بزرگ 19/1الذکر از داری در آزمون  وقدهد که سطح معنینشان می -3نتایج جدول      

 (.P>19)آزمون پاکی از برقراری شرط اوزی  طبیعی بودن نمرات اس  اس  لذا نتایج 

 هانتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض همگنی خطای واریانس -1جدول 

 معناداری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  Fآماره  متغیرهای وابسته

 923/1 21 1 012/1 سازااری زناشویی

 626/1 21 1 203/1 اوا ق-زناشوییروابط کیفی  

 366/1 21 1 100/1 رضای -زناشوییروابط کیفی  

 003/1 21 1 619/1 انسجام-زناشوییروابط کیفی  

ار از آمده بزرگدس دهد و چون سطح معناداری بهنتایج آزمون لوین را نشان می-0جدول      

 خطاها رعای  شده اس .  باشد، بنابراین شرط یکسانی واریانسمی 19/1

 كووایانس-های واریانسایج آزمون ام باكس مبنی بر همگنی ماتریسنت -1جدول 

 داریمعنا Fآماره آزمون  آماره آزمون ام باکس متغیرهای وابسته

 193/1 969/1 630/11 سازااری زناشویی

 923/1 192/1 231/9 اوا ق-زناشوییروابط کیفی  

 963/1 111/1 006/9 رضای -زناشوییروابط کیفی  

 962/1 113/1 911/9 انسجام-زناشوییبط رواکیفی  
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-دس داری بهدهد که چون سطح معنینتایج این آزمون نشان می-9های جدول بر اساس داده     

-های واریانسهای احقیق  رض اساوی مااریسباشد، بنابراین دادهمی 19/1ار از آمده بزرگ

در ادامه بررسی  رض نیز رعای  شده اس . بنابراین این پیش کوواریانس را زیر سؤال نبرده اس ؛

اثربخشی متغیر مستقل نتایج از احلیل واریانس مکرر)احلیل واریانس آمیخته( استفاده شده که 

 نتایج آن در ادامه آمده اس . 

 نتیجه آزمون كرویت موچلی-1جدول 

 معنی داری درجه آزادی ی خی دوآماره کروی  موچلی متغیرهای پژوهش

 111/1 2 612/13 109/1 اشوییسازااری زن

 111/1 2 331/16 101/1 اوا ق-زناشوییروابط کیفی  

 111/1 2 130/12 101/1 رضای -زناشوییروابط کیفی  

 111/1 2 922/61 123/1 انسجام-زناشوییروابط کیفی  

دهد که مبتلا به سرطان سینه را نشان میزنان  یجانیاواه هنتیجه آزمون کروی  موچلی -6جدول      

برای بررسی همینی واریانس از آزمون کروی  موچلی استفاده شد که در این متغیر آزمون 

ها و به دار اس . در نتیجه از  رض یکسان بودن واریانسمعنی 19/1کروی  موچلی در سطح 

ار شرط همینی مااریس کواریانس اطمینان پاصل نشد و لذا اخطی از الیوی آماری ای دقیقاونه

F ورت ار ته اس . بنابراین از آزمون محا ظه کارانه ارین هاوس ایرز استفاده شد که نتایج در ص

 انجام شد.  Fآمده اس  که این آزمون با هدف اعدیل درجه آزادی برای افسیر  -6جدول 

 پیگیری و آزمونپس آزمون،پیش مرحله در مکرر گیریاندازه تحلیل نتایج خلاصه -1جدول 

 اوان آزمون ضریب ااا داریمعنی F میانیین مجذورات جموع مجذوراتم منب  متغیر

 333/1 123/1 111/1 919/131 011/911 011/911 اثر آموزش  سازااری 

 - - - - 361/3 311/111 خطا

 113/1 101/1 109/1 112/2 291/11 291/11 اثر آموزش  اوا ق

 - - - - 221/11 221/11 خطا
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 922/1 191/1 130/1 323/0 111/00 111/00 اثر آموزش  رضای 

 - - - - 666/3 333/113 خطا

 223/1 212/1 113/1 133/2 100/30 100/30 اثر آموزش  انسجام

 - - - - 162/2 221/69 خطا

دهد که آموزش غنی سازی هیجان مدار افاوت معناداری را در سه نشان می -2نتایج جدول      

های کیفی  زندای ( و مولفه=111/1Pهای سازااری )رهایری در نممرپله اندازه

 ( در دو اروه ایجاد کرده اس . =111/1Pزناشویی)

 پیگیری و آزمونپس آزمون،پیش مراحل در فرونیبن تعقیبی آزمون نتایج -1جدول 

 معنی داری افاوت میانیین هاآزمون میانیین اعدیل شده متغیرهای پژوهش

 111/1 -333/2* پس آزمون-پیش آزمون 31/99 پیش آزمون سازااری

 111/1 -133/2* پیییری-پیش آزمون 23/91 پس آزمون

 261/1 111/1 پیییری-پس آزمون 13/91 پیییری

 111/1 -311/1* پس آزمون-پیش آزمون 12/10 پیش آزمون اوا ق

 111/1 -111/1* پیییری-پیش آزمون 22/16 پس آزمون

 291/1 113/1 یییریپ-پس آزمون 62/16 پیییری

 111/1 -311/1* پس آزمون-پیش آزمون 12/10 پیش آزمون رضای 

 111/1 -111/1* پیییری-پیش آزمون 22/16 پس آزمون

 139/1 113/1 پیییری-پس آزمون 62/16 پیییری

 111/1 -211/1* پس آزمون-پیش آزمون 13/6 پیش آزمون انسجام

 111/1 -116/1* پیییری-پیش آزمون 23/2 پس آزمون

 291/1 111/1 پیییری-پس آزمون 63/2 پیییری

 معنی  دار اس .  19/1* در سطح 

 های کیفی  زناشوییو مولفهدهد که افاوت میانیین سازااری ینشان م -1نتایج جدول      

(111/1P=در مراپل پیش آزمون، پس آزمون و پیییری معنادار اس . این یا ته ) ها بیانیر آن

 ه نتایج پاصله در مرپله پیییری پایدار مانده اس . اس  ک
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 بحث 

سازی روابط زوجین بر اساس رویکرد هیجان مدار بر اثربخشی غنیهدف این پژوهش      

و  یسازاارنمرات های آماری نشان داد که بررسی بود. زناشوییروابط کیفی  سازااری و 

زوجین بر اساس رویکرد هیجان مدار  سازی روابطآموزش غنیپس از  کیفی  روابط زناشویی

های بر اساس یا ته. داری ا زایش یا ته اس به طور معنی اواهنسب  به اروه  آزمایشدر اروه 

سازی روابط زوجین بر اساس رویکرد هیجان مدار ایری کرد که غنیاوان نتیجهمی این پژوهش

. این نتیجه باشدمتاهل  زنان زناشویی روابطکیفی  اواند شیوه مناسبی برای بهبود سازااری و می

جلالی شاهکوه، (، 1339به دس  آمده با احقیقات بهراد ر، جزایری، بهرامی، عابدی و  اطمی)

 (، کاظمی، آقامحمدیان شعرباف، مدرس غروی و مهرام1336و اپدی)مظاهری، کیامنش 

، اودرزی، (، پورسردار، صادقی1331شاهمرادی، صادقی، اودرزی، روزبهانی)(، 1331)

، سلیمانی ،جاویدی(، 2112)1موسر، داالیش و ااسکا-(، ویبه، جانسون، بوراس1331روزبهانی)

، (2112)2هالفورد، باهیمولا، ویلسون، اوچیسینتی، بوسیی و لارسون(، 1332)صمدزادهو  اپمدی

(، م  2111موزر، جانسون، دالیلیش، ویب و ااسکا ) (، 2116) 3موزر، جانسون و دالیلیش

(، پورسردار، صادقی، اودرزی و 2113(،  روزانفر و صیادی)2112)0ینول و ارینبرگ ک

(، بابایی، 2113(، م  دونالد)2119)9(، کناپ، سندبرگ، لارسون و نواک2113روزبهانی)

(، نجفی، سلیمانی، اپمدی، جاویدی و پسینی 2111(،  قیه و کاظمی)2112رسولی، داورنیا)

                                                           
1 Wiebe, S; Burgess Moser, M; Johnson, S; Dalgleish, T; & Lafontaine, S. 
2 Halford, W. K., Rahimullah, R. H., Wilson, K. L., Occhipinti, S., Busby, D. M., & Larson, J. 
3 Moser, M; Johnson, S; & Dalgleish, T. 
4 Mckinnon, J; & Greenberg. 
5 Knapp, D. J.,  Sandberg, J. G., Novak, J.,  &  Larson, J. H. 

https://www.tandfonline.com/author/Knapp%2C+Darin+J
https://www.tandfonline.com/author/Sandberg%2C+Jonathan+G
https://www.tandfonline.com/author/Novak%2C+Josh
https://www.tandfonline.com/author/Larson%2C+Jeffry+H
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سازی روابط زوجین بر اساس رویکرد هیجان غنیکه اثربخشی  همسویی دارند( 2119کامکار )

 اند.مدار بر کارکردهای زناشویی نشان داده

همچنین احقیقات نشان میدهد که زو  درمانی هیجان مدار در اجربه بالینی با زو  های سنتی      

س ارا و و غیرسنتی، زو  های مسلمان و مسیحی، زو  های نظامی و غیرنظامی، زو  های همجن

چندهمسری و زو  های با سطح پایین و بالای اجتماعی سازاار بوده و با مو قی  مورد استفاده 

 (. 2113قرار ار ته اس )جانسون، 

ای هنند و چنین ازدوا کرا اجربه نمی رضای  و خرسندیازدوا  چندان  در کهزنانی هستند      

های درمانیران مدلدر این راستا زو  .اشته باشدای به دنبال داواند عوارض ناخواستهنامو قی می

اند که یکی از مختلف درمانی را برای درمان زوجین آشفته و بدکاری انظیم هیجانی معر ی کرده

درمان اروهی هیجان مدار موجب بهبود . مدار اس ارین رویکردها، رویکرد هیجاناسترده

شود. همچنین درمان ای ا راد موجب میاردد و اداوم زندصداق  و اعتماد میان ا راد می

شود و در پیییری درمان اروهی هیجان مدار موجب اغییر سب  دلبستیی اضطرابی به ایمن می

شود شان با همسران خود میاروهی هیجان مدار این درمان موجب سازااری بیشتر زنان از روابط

-آید)ویبه، جانسون، بوراسود میو این اغییرات از طریق اسهیل در ایجاد دلبستیی ایمن به وج

کند اا ا راد کم  می مدار رایند اغییر در درمان اروهی هیجان (.2112موسر، داالیش و ااسکا، 

آموزش دیده به هیجانات زیربنایی و آسیب دیده اولیه دسترسی پیدا کرده و بتوانند آن را ابراز 

ن چرخه معیوب اعاملات اأثیر دارد و پذیر زیربنایی در شکستکنند. آشکارسازی هیجانات آسیب

-دهنده درمان هیجانشود. وظیقه آموزشباعث عمیق شدن صمیمی  و پیوند دلبستیی ایمن می

مدار این اس  که اپساسات و نیازهای اذشته انکار شده را به سطح بیاورد. وقتی زن متاهل 

خود را به صورت متفاوای  کند، دییری، شری هیجانات و نیازهای آسیب دیده خود را ابراز می
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شود)برادلی و کند. این امر خود منجر به اغییر در سب  پاسخیویی او به همسرش میدرک می

 (.1336پور و نوری، ؛ به نقل از ناعمی، محمدی 2110، 1 ورو

او، زمانی  -او هماهنگ اس . اراباط من-اثربخش بودن این نوع مکالمه با منطق افتیوی من     

دهد طوری که هس  به شری  دییر نشان میا تد که ی  زن متاهل جوان، خود را هماناافاق می

باشد. اراباط شئ می-کند. این مکالمه در مقابل افتیوی منارین جنبه خود را با او سهیم میو عمیق

شود و این او و آشکارسازی هیجانات آسیب دیده منجر به ایجاد صمیمی  بیشتر می-با سب  من

روابط از آن استفاده  مدار به منظور اراقای درمانیران درمان اروهی هیجاناس  که زو منبعی 

برنامه (. از طر ی 1336پور و نوری، ؛ به نقل از ناعمی، محمدی 2111، 2کنند)کریسنی و دوینگمی

های اصلی رویکرد در پژوهش پاضر، با در نظر ار تن مولفهسازی روابط زوجین غنیآموزش 

های نیرانی رابطه، های اراباطی، چرخهدار و با محوری  عواملی از قبیل هیجانات، مهارتهیجان م

اوان در مورد نتایج پاصل از این  رضیه این اونه ، میاس سابقه و پیوند دلبستیی ادوین شده 

ر، اساس رویکرد هیجان مدار با ااثیر بر نحوه برقراری اراباط موث استدلال کرد که بسته آموزشی بر

ا، شناسایی اعتقادات و ههای اعاملی خود، اوسعه پیوند عاطفی، شناسایی ارسآشنا شدن با چرخه

باورها و سابقه دلبستیی زوجین، شناسایی هیجانات و درک رابطه هیجان، ر تار و ا کار و نیازهای 

زااری دلبستیی هر ی  از آنها و درک اهمی  رابطه جنسی در زندای زناشویی، موجب اراقاء سا

مدار با ااکید بر کشف و شناخ  سب  آموزش مبتنی بر رویکرد هیجانشود. میزناشویی زوجین 

اعاملی و جاییزینی ادراک جدید از سب  اراباطی زوجین و امرکز به دلبستیی، هیجانات، اعتماد 

شود)جلالی میزوجین نسب  به پذیرش همدییر، موجب اراقای سازااری زناشویی زوجین 

 (. 1336، مظاهری، کیامنش و اپدی، شاهکوه

                                                           
1. Bradley, M., & Furrow, S. 
2. Corsini, B., & wedding, C. 
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های اراباطی، ایجاد رضایتمندی از اراباط، اوش دادن  عال، مهارتاوان اف  که در نهای  می     

ورزانه، های پل مسوله، یادایری ر تار جرأتهای کنترل اعارض و کشمکش، مهارتمهارت

ویشتن، دییری و زندای ها از خکنترل عواطف و هیجانات، ا زایش آااهی و شناخ  زو 

سازی روابط غنیشود که در آنها را شامل می مشترک و احکیم روابط و مناسبات عاطفی میان

های بدون طساختن محی نهای اراباطی، روشبر اهمی  امرینمدار زوجین بر اساس رویکرد هیجان

ندای و اأثیر این ها از زهاا، مفهوم انتظارات زو ن زو امندی در میاوا ق، ا زایش رضای 

نان شود که پیامد موارد مذکور ا زایش رضای  زناشویی زانتظارات بر روابط میان آنها اأکید می

ی اطمینان نتایج علها سعی بر این شد ر این پژوهش با همین کردن اروه. داس متاهل جوان 

های زیر محدودی  ها، این پژوهش نیز بااری پاصل شود، با این پال که همانند همه پژوهشبخش

سال در پژوهش و  21سال و کمتر از  39کننداان بیشتر از مواجه بوده اس . عدم استفاده از شرک 

مبنی بر جدی نیر تن اغییرات پاصل شده در آنها اوسط  زنان اازه ازدوا  کردهبرخی از  شکای 

ز پژوهش و با اوجه به های پاصل اها بود. مبتنی بر محدودی از جمله این محدودی  شوهران خود

-، پیشنهاد میسازی روابط زوجین بر اساس رویکرد هیجان مدارغنیعدم محدودی  سنی شیوه 

های سنی متفاوای صورت ایرد و در نهای  در ی  پژوهش های مشابهی در ردهاردد پژوهش

سازی غنیها مورد کند و کاو و بررسی قرار ار ته و اثربخشی آموزش جام  نیز امام این پژوهش

 .در امام سنین مقایسه ارددروابط زوجین بر اساس رویکرد هیجان مدار 

 سپاسگزاری

نی که ما را در از همه شرک  کننداان در پژوهش، مدیر مرکز مشاوره بهزیستی و امام کسا     

یاری رساندند قدردانی می شود. مقاله پاضر بر ار ته از پژوهش با هزینه اجرای این پژوهش 

 پژوهشیران اس .شخای 
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 منابع
مدار به  جانیه یطرپواره درمانیر یاثربخش سهیمقا»(. 1331) ی رهاد و  رنام، عل ،یاپمد، کهرازئ ،ییآقا (1

، 13 ،یمجله علوم روانشناخت ،«نیزوج ا تهیسازش نا یو طرپواره ها یاز زندا  یبر رضا یصورت اروه

933-616. 

  یفیروابط بر اراقاء ک یسازیآموزش غن یاثربخش یبررس» (.1339پسن ) ،یدریمهسا و پ ،ینیام (2

 .23-31، 3مجله آموزش و سلام  جامعه،  ،«متأهل انیدانشجو ییزناشو  یو رضا یزندا

عذرا و  ،یمحمدرضا؛ اعتماد ،ی اطمه؛ عابد ،یرضوان السادات؛ بهرام ،یریجزا م؛یرپ بهراد ر، (3

 یتیروا یمحور و زو  درمان جانیه یزو  درمان یاثربخش یقیاطب یبررس»(. 1339) دمحسنیس ،ی اطم

 یمجله روانشناس ،«آشفته نیزوج یو ر تار یشناخت ،یجانیمختل ه یو کارکردها ییزناشو  یفیبر ک

 .3-16، 3خانواده، 

زو   یاثربخش»(. 1331) یمهد ،یکوروش و روزبهان ،یمسعود؛ اودرز ،یاله؛ صادق ضیپورسردار،   (0

 نیزوج یاراباط یالیوها ینیر بر بازساز کسارچهی یر تار یزو  درمانو  جانیمتمرکز بر ه یدرمان

 .33-90، 6خانواده،  یمجله روانشناس ،«ییاعارض زناشو یدارا

و  نیزوج ییزناشو  یمدار بر بهبود رضا جانیه یزو  درمان یاثربخش»(. 1332) نیرالدینا ،یدیجاو (9

  .21-69، 3  ،یمجله مشاوره کاربرد ،«کنترل ر تارخانواده

بسته  نیادو»(. 1336پسن ) ،یو اپد رضایعل امنش،یک ؛یمحمدعل ،یمظاهر را؛یشاهکوه، سم یجلال (6

آن بر سازااری  یاثربخش یمدار و بررس جانیه کردیبر اساس رو ییزناشو یزندا سازی یغن یآموزش

 .193-193، 13 ،ی، مجله اصول بهداش  روان«اازه ازدوا  کرده نیزوج ییزناشو

 یهابر آموزه یمبتن یاراباط یهاآموزش مهارت یاثربخش»(. 1333 اطمه ) ،یعابدملوک و  ،یخادم (2

 .2-21، 11 ،یمطالعات روانشناخت ،«ییزناشو یو سازاار ینیببر خوش ینید

 ییزناشو یبا سازاار یندارید نیرابطه ب یبررس»(. 1330) حبوبهم ،یلواریو ا لامرضاغ  ر، خوش (1

 .133-222، 22 ،ی،  النامه علوم اجتماع«ن(: زنان متأهل ساکن شهر اراای)مطالعه مورد

زو   یاثربخش»(. 1332) مانهس ان،یو نجارپور قبالا ،یزارع ؛وروشک ،یمحمد ؛سیدجمال ،یسیرئ (3

مجله  ،«در زنان متاهل یاراباط یسب  ها رییمجدد بر اغ یریا میاام کردیمدار و رو جانیه یدرمان

 .21-60، 69اراان،  یدانشیاه علوم پزشک
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 یزو  درمانیر یاثربخش»(. 1333) اطمهو صفرپور،   عاومهم ،یادیص ؛حمدصادقم ،یزارچ یزمان (11

 ،یمجله علوم روانشناخت ،«نابارور نیزوج ییادراک شده و اپساس انها یاجتماع  یمدار بر پما جانیه

12 ،313-321. 

و  وریا رضاپ ،یسلطان ؛ید پسینمحقق، س ؛لیع ان،ی رهود ؛مضانعلیر ،یثانو یقادر ؛جادس ،یسجاد (11

 ییزناشو  یبر رضا یزندا های ش مهارتآموز یاثربخش یبررس»(. 1330) حمدجوادچهر، م آزاد

 .133-103، 19 ،یر اه اجتماع ،«شهر اراان ایجوان مراجعه کننده به مرکز مشاوره جو های زو 

 درمانی زو  یاثربخش»(. 1330) ضوانهر ان،یو طلائ یانوشزهراکار، ک ؛ضار ا،یداورن ؛حمدم ،یشاکرم (12

 ،یراز یمجله علوم پزشک ،«زنان ییروابط زناشو  یفکی بهبود بر محور پل کوااه مدت راه یاروه

22 ،13-1. 

اراباط »(. 1331صبا. ) ،ییو دانا ادلع ،ی اطم ؛اینازپ ،یمیابراه ؛علی محمد ،ینظر ؛طاع ان،یشاکر (13

 .209-291، 6 ،ر تاری علوم مجله ،«زناشویی سازااری با شخایتی های شباه  و اضاد در ویژای

 یکردهایرو یاثربخش»(. 1331) هدیم ،یو روزبهان وروشک ،یاودرز ؛سعودم ،یصادق ؛سینپ ،یشاهمراد (10

، 6خانواده،  یمجله روانشناس ،«به طلاق لیراه پل محور بر کاهش م -یااامن و راهبرد -مدار جانیه یقیالف

16-21. 

روابط بر بهبود  سازی یغن یاثربخش»(. 1313) ذراع ،یو اعتماد ید اپدس ،یاپمد ؛میدا نژاد، یسیع (19

 .3-16، 0 ،یمجله علوم ر تار ،«نیزوج ییروابط زناشو  یفیک

بررسی و مقایسه سازااری زناشویی، »(. 1330) سنپ ،یمحمودآباد یو زارع هیرالدینظ ،یابی ار (16

، 10، دو ماهنامه طلوع بهداش ، «های سنتی و غیر سنتی شهر یزد شادکامی و میل به طلاق در ازدوا 

39-13. 

 یاثربخش»(. 1331) لیرضاپور، ع یو بوستان رویزپ ،یثان یمیکر حمود؛م ،یاودرز هریار؛اصل، ش ی اطم (12

دانش و پژوهش در  ،«ییاز روابط  رازناشو دهید بیزنان آس ییمدار بر اپساس انها جانیه یزو  درمان

 .92-01، 26 ،یکاربرد یروان شناس

(. 1331) هروزو مهرام، ب راضیم ،یمدرس غرو میدرضا؛شعرباف، پ انیآقامحمد روانه؛پ ،یکاظم (11

 ، پژوهش«و سلام  روان ییزناشو یتمندیبر رضا نیوجز یزندا  یفیبرنامه اراقاء ک یاثربخش یبررس»

 .21-16، 1و مشاوره،  ینیبال یروانشناس های

مدار بر  جانیدرمان ه یاثربخش نییاع»(. 1331) میابراه ،یمیو نع بداللهع ،یآباد  یشف ارا؛س ،یمیکر (13

 .310-132، 11 ،یمجله علوم شناخت ،«معلمان زن یا سردا
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 یاراباط سازاار»(. 1330)ولماز س ،یهمائ یو قنبر زیزهع ،یلیخل  رشباف ان؛ژام رغفوروند،یم (21

 یمجله پرستار ،«زیالزهرا شهر ابر مارستانیکننده به بافکر در زنان نابارور مراجعه یهابا سب  ییزناشو

 .360-322، 13 ه،یاروم ییو ماما
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