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 خالصه 

 برافزایش مدار هیجان رمانيآموزش زوج د اثربخشي تعیین حاضر پژوهش از :هدفمقدمه

 . بود زوجین ارتباطي الگوهای و بهبودميشادکا

و  گواه با گروه آزمون پس آزمون و پیش با روش و آزمایشي نیمه نوع از پژوهش :اینروش کار

 از مراکز دردسترس نمونه گیری شیوه به بودکه( زوج36) نفر 16شامل نمونه حجم .باشدمي آزمایش

 وگواه آزمایش دوگروه به ساده تصادفي شیوه و به گردیدند انتخاب 6381 درسال ایذه شهر مشاوره

 هیجان مدیریت راهبردهای آموزش تحت جلسه 9 مدت به آزمایش گروه افراد سپس .شدند گمارده

 .گرفتند قرار( EFT) بررویكرد مبتني

 و بهبودميشادکا که داد نشانها یافته دوگروه آزمون و پس آزمون پیش مقایسه براساس :نتایج

  زوجین در پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش پیدا کرده است. ارتباطي الگوهای

 معناداری تأثیر( EFT) بررویكرد مبتني هیجان مدیریت بنابراین آموزش راهبردهای: نتیجه گیری

 . دارد زوجین ارتباطي الگوهای وبهبودميشادکا بر افزایش

 .زوجین ارتباطي الگوهای شادکامي، مدار، هیجان درماني زوج کلمات کلیدی:
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  مقدمه  
 این شوهر و زن به ارتباط است، ارتباط ازدواج اصلي هدف

 و بپردازند نظر تبادل و بحث به یكدیگر با که دهدمي را امكان

 هدف با واقع در زوجین روابط یابند، آگاهي هم نیازهای از

 است دلیل همین به گیرديم صورت نیازها سطوح تمام ارضای

 شود،مي مطرح ناراضي زوجین توسط که مشكليترین شایع که

 بین مؤثر و روشن است. ارتباط رابطه برقراری در موفقیت عدم

. شودميها ارزش و احساسات رشد موجب خانواده، افراد

 نفس، به اعتماد یادگیری، شخصیت، ارتباطيهای الگو بنابراین

 تحت را خانواده افراد منطقي گیری صمیمت و انتخاب قدرت

 مختلف اصلي مشكالتهای ریشه از یكي و دهدمي قرار تاثیر

 نقش از روشني شناخت حاضر حال . در(6)است خانواده

 نشان بسیاری تحقیقات. دارد وجود ازدواج در ارتباط محوری

 آنها زناشویي سازگاری با زوجین ارتباط کیفیت کهاندداده

 متعارض، ارتباط از مشخصيهای جنبه همچنین. رددا ارتباط

 بیني پیش رابطه سازگاری در را مدتي طوالني تغییرات

  از یكي که است داده نشان مختلف . تحقیقات(2)کندمي

 اختالل عبارتي به یا ارتباط در اختالل زا، مشكل عواملترین مهم

رت است عبا مؤثرارتباط سالم و . است تفاهم و تفهیم فرآیند در

وتمایالت و ها از توانایي افراد درتوضیح وتصریح نیازها، خواسته

نیز توانایي توجه کردن به دیگران و دعوت کردن از آنان برای 

روشن سازی مطالب وموقعیت ها، همچنین توجه مناسب 

مستقیم وصریح بین اعضای یک خانواده ارتباط ميوتبادالت کال

هد، به طوری که الزمه ارتباط دميسالم درآن خانواده رانشان 

موفق یادگیری شریک شدن درافكار واحساس دیگران است، 

درحالي که ارتباط ناسالم و ناکارآمد موجب کاهش توجه میان 

 .(3)شودميمبهم مياعضای خانواده و ایجاد تبادالت کال

ی مطالعه نگر مثبت شناسي روان گسترش با اخیرهای سال در  

 اهمیت. است بوده حیطه اینهای پژوهش اسياس محورميشادکا

 کارآمدی، جسماني، سالمت رواني، بهداشت در شادی نقش

 توجه افزایش موجب اجتماعيهای مشارکت و وری بهره

 به اجتماعي علوم و زیستي علوم شناسي، روانهای حوزه محققان

شادی موهبت بزرگي است که  .است شده شادی بر مؤثر عوامل

اجستجو کرد، غنیمت شمردوبه دیگران نیزمنتقل باید آن ر

کرد.زیراافرادشاد، اهداف واقعي وزندگي هدفمندی راداشته 

ودرباره مسائل و رویدادهای زندگي نظری مثبت دارند. 

احساسي است که همه خواهان آن هستند و درتالش ميشادکا

تواند دست مي. درخانواده ارتباط زناشویي (4)برای رسیدن آن

. ازاین رویكي (8)شادی ویا منبع بزرگ رنج و تالم باشدی مایه

کیفیت روابط زناشویي، شادماني زناشویي است که های ازمولفه

سطح کلي شادی فرد از ابعاد مختلف رابطه زناشویي رانشان 

دهد. سطح شادماني زناشویي تلویحاً نشانگر سطوح پایین مي

ی( و تعارض است و مشخصه رفتاری )مثل سطح سازگار

ارتباطي)مانندتمایل به ازدواج مجدد با همسرفعلي درصورت 

 .(1)امكان بازگشت به روزهای اول(دارد

( معتقدند به طورکلي، افراد 2668وهمكاران) 6لیوبومیرسكي   

پاسخ تری و سازگارانهتر مثبتی شاد به شرایط واتفاقات به شیوه

و تر قویدهند و دارای سطح استرس کمتر و سیستم ایمني مي

از افراد ناشاد هستند. شادی ازجهت اثرات ان تری خالق

درخانواده، نیز اهمیت دارد. شادی امری مسری است، یعني 

تواند در دیگران نیز شادی پدیدآورد. ميشادی یک فرد 

گستراند و زندگي را دل ميدیگراینكه بستگي فرد را با محیط 

یدگاه وجود دارد که این د تأیید. شواهدی در(1)سازدميپذیرتر

دهد افرادشادتر از ازدواج رضایتمندی برخوردارند. مينشان 

کنند و ميازدواجي که درآن افراد با احترام و صریح صحبت 

بخشند معموال با سطوح باالتری از ميخطاهای یكدیگررا 

رضایتمندی همراه است. لذا این ارتباط برقرارکردن به احتمال 

 .(9)انجامدميبیشتری به شادماني 

زوج درماني، رویكرد متمرکز بر های یكي از روش  

( است؛ دراین مدل فرض براین است که وضعیت EFTهیجان)

رواني و بین شخصي که زوجین درتعامالت خوددارند به واسطه 

شود، ميتجربیات هیجاني فردی هریک اززوجین سازمان دهي 

زی و رشد پایه واساس روش زوج درماني هیجان مدار، خودسا

                                                           
1 -Lyubomirsky 
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. زوج (8)باشدميفردی بوده وتعادل فرد هدف اصلي درمان 

درماني هیجان مدار رویكردی است کوتاه مدت و کارآمد که به 

زوجین، بازسازی ی اصالح الگوهای تعاملي محدود شده

ایمن دلبستگي های هیجاني و تسریع رشد رشتههای پاسخ

در زوج هایي پردازد. شواهد زیادی حاکي از این است که مي

منفي های و پاسخها که ارتباط مختل دارند، عواطف و هیجان

شدید مثل انتقاد کردن، خصومت ورزی،خشم، اضطراب، 

. (66)حسادت، کناره گیری و دفاعي عمل کردن وجود دارد

( خلق و 6نه گانه درمان هیجان مدار از این قرار هستند: های گام

تعارض ساز در محوریت ایجاد اتحاد درماني وتبیین موارد 

( 3(شناسایي چرخه تعاملي منفي. 2دلبسته مدارانه.های تالش

تعاملي. های افزایش دانش درمورداحساسات زیربنایي موقعیت

(چارچوب دهي مجدد مسائل برحسب احساسات زیربنایي و 4

( افزایش شناخت درمورد هیجانات، 8نیازهای دلبسته مدار. 

که هنوز به مالكیت شخص نیازها و جنبه هایي از خود

( ایجاد و افزایش پذیرش هر همسرتوسط دیگری و 1.انددرنیامده

ها ( تسهیل بیان نیازها وخواسته1نوین تعامليهای ابراز پاسخ

وخلق درگیری هیجاني ووقایع دلبسته سازکه خود قادرند رشته 

جدید های (ایجاد راه حل9دلبستگي رابازتعریف کنند. 

( تثبیت وتقویت مواضع تازه 8جدید(. های ضروری)چرخه

 .(8)نوینهای وچرخه

 مناسب ابراز جهت مفیدی راهكارهای معموالها درماني روان   

 وجود، این با. دهندمي ارائه را هیجانات بهنجارترین و ترین

 فائق برای اخیراً و دارد سروکار هیجانات با مستقیماً که درماني

 .(66) گیردمي قرار ستفادها مورد هیجاني مشكالت بر آمدن

 هر یک زماني که تا کندمي بیان رویكرد این اساسيی فرضیه  

های حیطه در را خود دلبستگي نیازهای نباشند قادر زوجین، از

 تعارضات گذارند میان در یكدیگر، با امنیت و رضامندی

 زوجی نظریه کند. مبنایمي گیری شكل به شروع زناشویي

های سبک بزرگسالي، عشق مفاهیم مبنای بر  دارم هیجان درماني

  درماني زوج تاکید. است دلبستگي وآشفتگي زوجین استوار

 مراقبت، طریق از سازگارانه،های دلبستگي روش بر مدار هیجان

. اوست همسر و فرد خود برای نیازهای متقابلی توجه و حمایت

 وی،ق هیجانات ابراز جای به زوجین، که رسدمي نظر به

 باشد. کننده تهدید کمتر آنها برای که کنندمي بیان هیجاناتي را

 و خشک الگوهای سری یک آشفته در زوجین بنابراین،

و  بارها و گرددمي تقویت آنها خود توسط که تعامليهای چرخه

 برایها آن توانایي عدم و افتندمي گیر شود،مي تكرار بارها

ها آن ماندن باقي به منجر اندتادهاف گیر آن در که هیجاناتي تحمل

 شودمي حل قابل غیر مسایل بیشتر ناسازگاری و آشفتگي در

کند تا در ميکمک ها . زوج درماني هیجان مدار به زوج(62)

روابط شان، به پیوندی توأم با دلبستگي ایمن برسند. هدف در 

درمان هیجان مدار شناسایي چرخه تعاملي معیوب، صدمات 

زیر بنایي های مشكل آفرین و ساختن مجدد هیجاندلبستگي 

تعاملي تغییر کند و مجددا های دلبستگي است طوری که چرخه

های ( ارتباط بین سبک2666)2و مولین 6. دومینگو(8)ساخته شود

زوج ناهمجنس و  43دلبستگي و الگوهای ارتباطي را در میان 

یني که زوج همجنس بررسي کردند، نتایج نشان داد که زوج 66

ایمن دارند سبک ارتباطي آنها از نوع  –سبک دلبستگي ایمن 

سازنده متقابل است در حالي که زوجین با سبک دلبستكي 

بدهكار و اجتناب متقابل را  –ناایمن ارتباط طلبكار  –ناایمن 

 .(63)دادندمينشان 

 زوجین دلبستگيهای آسیب حل جهت که ای درمطالعه  

 نشان گرفت نتایج محورصورت یجانه رویكرد از بااستفاده

 نسبت زوجین بخشش و همچنین زناشویي رضایت بهبود دهنده

 روش این اثربخشي و سودمندی طورکلي و به یكدیگر به

 درآن که دیگری درپژوهش .(64)بود زوجین برروی درماني

 دلبستگي درتغییرسبک بر هیجان متمرکز درمان روش اثربخشي

 درمان روش که داد نشان نتایج فت،قرارگر مورد بررسيها زوج

 .(68) استمؤثر دلبستگي بر تغییرسبک بر هیجان متمرکز

 کوتاه اثرات عنوان تحت ای مقاله( 2666) وهمكاران 3منتاگو

 ارایه محور هیجان درماني زوج آموزش و بلندمدت مدت

 متعاقب، شرکتهای درآموزش که داد نشان نتایج نمودند،

 به بارزتر برخورد نموده، نسبت ساتشاناحسا به نسبت کنندگان

                                                           
1 -Domingue 
2- Mollen 
3 -Montagno 
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 از استفاده به کمتری تمایل که درحالي بودند خوددلسوزتر

 فردیشان و روابط داده نشان اجتنابي دلبستگيهای روش

 .(61)بود بهبودیافته

 در خانواده نقش اهمیت و شده یاد تمهیدات به باتوجه بنابراین 

 و يعاطف هیجانات زوجین، ارتباط نوع و کیفیت

 اثر و کارآیي میزان تا است آن بر حاضر پژوهشميشادکا

 لذا دهد؛ قرار آزمون مورد را رویكرد این از حاصل فنون بخشي

 از استفاده با آیا که است این پژوهش این اساسي پرسش

 و بهبود الگوهایميشادکا افزایش سبب توانمي( EFT)رویكرد

  شد؟ زوجین ارتباطي

 روش کار

 پس آزمون پیش روش از و با استفاده آزمایشي مهنی پژوهش این

 آموزش مستقل، متغیر .باشدمي وآزمایش گواه با گروه آزمون

 آنتأثیرو شده اعمال آزمایش درگروه تنها که است مدار هیجان

 و با گروه است قرارگرفته مورد بررسي آزمون پس برنمرات

( جزو36) نفر 16 شامل نمونه است. حجم شده مقایسه کنترل

 شهر مشاوره ازمراکز دردسترس گیری نمونه شیوه به بودندکه

 به ساده تصادفي شیوه وبه شدند انتخاب 6381 درسال ایذه

 .شدند گمارده( زوج68)وکنترل( زوج68)آزمایش دوگروه

  بودند زوجیني پژوهش اینهای آزمودني ورود آماری مالک

 زندگيدرميشادکا ونبود ارتباطي مشكالت دچار نوعي به که

 ارتباطي الگوهایهای پرسشنامه از بااستفاده  که بودند

 آماری تربودند. مالک پایین پرسشنامه برش ازنقطهميوشادکا

 نوعي به بودند که زوجیني پژوهش، اینهای آزمودني ورود

ونیز . بودند درزندگيميشادکا و نبود ارتباطي مشكالت دچار

سال از زندگي  66تا فاقد مشكل روانپزشكي خاصي بوده و نهای

 آنها گذشته است.

 ابزار پژوهش

 ( CPQ)ارتباطی الگوهای مقیاس-1

 تهیه6894 درسال وسوالوای کریستنس توسط پرسشنامه این  

 کار از حاصل تجربیات و تحقیقات از مقیاس این. است شده

، (6811)کارهای فوگارتي ماحصل چنین هم و بالیني

 یک مقیاس این .آمد ستبد (6893)و پیترسون (6818)گاتمن

 ارتباط( 6: است حوزه پنج برگیرنده در که استميآیت 38 ابزار

-زن ارتباطي الگوی (3 بدهكارکلي-طلبكار ارتباط( 2 سازنده

-زن/  طلبكار -مرد ارتباطي الگوی( 4 بدهكار-مرد/ طلبكار

های عامل کرونباخ آلفای. متقابل گیری کناره( 8 بدهكار

 .18/6و 13/6، 99/6، 91/6از  ارتندعب ترتیب به مذکور

 پایایي( 6883) همكاران و هیوی و( 6886) هیوی و کریستنسن

 خرده برای کرونباخ آلفای .(61)نمودند برآورد را پرسشنامه این

 و هیوی است. شده گزارش 6519 تا 6586 از CPQهای مقیاس

 ارتباط مقیاس خرده برای را دروني ثبات میزان( 6881) همكاران

 کرونباخ آلفای. آوردند بدست سوالي، هفت متقابل سازنده

 6594 از عبارت ترتیب به مقیاس خرده این در زنان و مردان برای

 خرده سه برای آمده دست به محاسبه ضرایب بود ؛ 6596 و

 ارتباط و متقابل، اجتناب ارتباط متقابل، سازنده ارتباط مقیاس

 همگي که بود 38/6، 89/6 ، 89/6ترتیب به گیری کناره/توقع

 پایایي، تعیین برای همچنین بودند، معنادار 66/6آلفای سطح در

 محاسبه ارقام کرد محاسبه را مقیاسها خرده دروني همبستگي

 ، اجتنابي86/6متقابل سازنده مقیاس خرده: عبارتنداز شده

 کناره/زن توقع و ،83/6زن گیری کناره/مرد توقع ،86/6متقابل

 پژوهش در ارتباطي الگوهای پایایي انمیز 88/6مرد گیری

 الگوی ،13/6متقابل سازنده ارتباط الگوی: از عبارتند حاضر

 کناره/ توقع ارتباطي الگوی و ،18/6متقابل اجتناب ارتباط

 .(61) باشدمي 16/6گیری

  آکسفوردمیشادکا پرسشنامه-0

 ومیزان است ماده 28 دارای آکسفوردميشادکا آزمون   

 تعریف  پرسشنامه این  نظری پایه .سنجدمي را یفردميشادکا

 طور به امروزه ..است استميشادکا از وکراسلند آرگایل

 به مربوطهای پژوهش در آزمون این از ای گسترده

 فهرست کل برای کرونباخ آلفای .شودمي استفادهميشادکا

 فهرست بین پیرسون همبستگي .بود 86/6با برابر

های مقیاس زیر و بک افسردگي هرستف با آکسفوردميشادکا

 48/6، 49/6برابر با  ترتیب بهEPQنوروزگرایي و گرایي برون

 فهرست واگرای و گرا هم روایي که بود 38/6و

 استخراج با عاملي تحلیل نتایج. کردتأییدرا  آکسفوردميشادکا

 فاعلي، بهزیستي نفس، عزت زندگي، از رضایت عامل 8
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 6 از بزرگتر ویژه ارزش با وانستندت مثبت خلق و خاطر رضایت

 میانگین. کنند تبیین را کل واریانس درصد 1/48مجموع در

 فهرست در ایرانيهای آزمودني نمرات

=  38/1)آرجیل پژوهشهای یافته با( 61/42)اکسفوردميشادکا

m )واعتبار و  پایایي وزارعي نژاد هادی .  .. بود متفاوت

 که اندکرده کسفورد را بررسيآميشادکا پرسشنامه هنجاریابي

 همبستگي وضریب 94/6برابر کرونباخ الفای بیانگرضریب نتایج

حاضر  پژوهش کرونباخ آلفای ضریب.(69). باشدمي19/6 برابر

 .برآوردگردید 82/6برابر

 پروتکل درمانی

 که( 2668)جانسون توسط شده در این مطالعه از پروتكل تهیه

 سه شامل  است اجراشده( 6386)و همكاران جاویدی توسط

 . است شده اجرا جلسه 9 ودر باشدمي گام ونه مرحله

 

 :بودجدول زیر  طبق ترتیب ارائه شده درخالصه جلسات درماني 

 درمانهای جلسه عنوان جلسات                               

و  گروه، انگیزه بااعضای وآشناشدن معرفي از پس جلسه در این .اجراشد آزمون پیش عنوان به ارتباطي والگوهایميشادکا آزمون

و  ارتباطي الگوهای هیجان، انواع مفاهیم از هرکدام از تعریفي افراد خود باکمک سپس .شد سوال درکالس شرکت از انتظارآنان

نشاط، )خوشایند  يهیجان حاالت به توجه :شده ارائه تكلیف .شد وصحبت بررسي مفاهیم این درمورد افراد شد و نظر ارائهميشادکا

 ...(.و خشم، تنفر، غمگیني)ناخوشایند وحاالت ...(و لذت، خوشحالي

 جلسه اول

 تعاملي)تجربیات، وانعكاس پذیرش-6:شد بررسيها آیتم این همچنین .کردند صحبت گذشته هفته تكالیف درموردها آزمودني

 کردن دارومشخص مشكل تعامالت کشف-2.است شده هاشار آن به وکمتر است اهمیت بي زوجین نظر از که مشترکي(وهیجاني

-4.آنان دلبستگي باسطح زوجین هیجانيهای پاسخ رابطه کردن مشخص -3.داردمي رانگه آشفتگي که منفي تعامليهای چرخه

 منفي تعامالت چرخه شناسایي-1.درماني توافق ایجاد -8.دلبستگي وموانع مشكل ارزیابي

 جلسه دوم

 خالص، حذف احساسات احساسات، ابرازهیجانات، بیان کردن وگوش نشده و ابراز زیربنایي احساسات ایيشناس به جلسه دراین

 بین شد و تفاوت پرداخته احساسات و تصدیق (دهدمين متقابل درک اجازه-شودمي ناشي غلط ارتباطي الگوهای از حواشي) حواشي

های و ناایمنيها ترس زوجین، کشف از هرکدام تعامل نحوه هدهمشا همچنین جلسه دراین .گردید بررسي و حواشي خالص هیجان

 داشتن به زوجین درمان، تشویق درجلسه عواطفشان کردن در تجربه زوجین به کند، کمکمي را محدود زوجي ارتباط که اساسي

 گردید و انجام یكدیگر بررسي با عاطفي درگیری

 جلسه سوم

 تشخیص بین کلیدی، هماهنگي هیجانيهای پاسخ کردن منفي، روشن چرخه جنبه زا مشكل مجدد به دهي شكل به جلسه در این

با  درگیری به بخشیدن هیجانات، عمق دلبستگي، پذیرش نیازهای شناسایي زوج، افزایش توسط تعامل چرخه درمانگر و زوج، پذیرش

 شد پرداخته هیجاني تجربه

 جلسه چهارم

 تعامل، تمرکز جدیدهای ارتقاروش زوج، درگیری به بخشیدن عمق چنین هم .گردید مشخص ارتباط از ناشيهای ترس جلسه دراین

 .شد انجام دلبستگي مجدد و تعریف درحضور همسر و آرزوها خواسته دیگری، ابراز نه خود روی
 جلسه پنجم

خود را  تا سواالت شد داده برگه زوجین به .شد تاکید دیگر شریک توسط هرشریک شده تجربه پذیرش گسترش به جلسه دراین :

 .بیاورند خود همراه بعد بنویسند و جلسه
 جلسه ششم

 سواالت .شد پرداخته جدیدهای ادراک برپایه تعامالت مجدد ساخت برایها وخواسته نیازها ابراز تسهیل به جلسه دراین :هفتم جلسه

و  کهنه مشكالت برای جدیدهای حل راه تسهیل ینو همچن رسان همسرآسیب رفتار تعامالت، تغییر بازسازی .شد داده پاسخ زوجین

 .گردید بررسيميقدی

 جلسه هفتم

های وضعیت زوج، پذیرش صمیمانه درگیری درمورد صحبت به همچنین .شد پرداخته فعلي شده ایجاد چرخه تحكیم به جلسه دراین

 شد و همچنین پرداخته زوجین توسط درمان اصليهای یادگیری و مرور رابطه از شاد داستاني ایمن، ساختن دلبستگي جدید، ایجاد

 آمد بعمل آزمون پسها آزمودني از شد و در پایان بررسي رویكرد این اجرای ومنفي مثبت نظرات نقطه

 جلسه هشتم
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 نتایج

 پژوهش متغیر به مربوط معیار، انحراف میانگین، -1 جدول

 های آماریشاخص متغیر
 گروه گواه گروه آزمایش

 آزمونسپ آزمونپیش آزمونسپ مونآزپیش

 شادکامي

 11/36 21/36 86/84 21/33 میانگین

 11/1 81/1 12/1 66/8 انحراف معیار

 63 86/62 41 24 حداقل نمره

 86/39 38 86/16 86/38 حداکثر نمره

الگوی ارتباط سازنده 

 متقابل

 11/26 63/61 66/28 46/68 میانگین

 43/4 36/4 29/4 16/3 انحراف معیار

 64 66 86/23 86/66 حداقل نمره

 29 86/28 86/31 86/28 حداکثر نمره

الگوی ارتباط اجتناب 

 لمتقاب

 83/68 91/68 11/62 16/26 میانگین

 63/4 41/2 48/3 13/3 انحراف معیار

 86/8 86/68 86/8 86/66 حداقل نمره

 86/22 24 69 86/21 حداکثر نمره

 – الگوی ارتباط توقع

 گیرکناره

 46/24 33/29 11/61 41/29 میانگین

 21/4 13/3 18/2 18/3 انحراف معیار

 69 23 86/63 86/23 حداقل نمره

 86/36 34 24 46 حداکثر نمره

 گواه های آزمایش وآزمون متغیرهای پژوهش گروهای پسخالصه نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مقایسه میانگین نمره -2جدول 

 خطا df فرضیه F df ارزش آزمون اثر
 سطح

 داریمعني
 اندازه اثر

 گروه

 839/6 6666/6 26 4 848/19 839/6 اثر پیالیي

 839/6 6666/6 26 4 848/19 612/6 لمبدای ویلكز

 839/6 6666/6 26 4 848/19 639/68 اثر هتلینگ

 839/6 6666/6 26 4 848/19 639/68 بزرگترین ریشه روی

    

-دهد، بین گروهنشان مي 2همانگونه که نتایج مندرج در جدول 

های آزمایش و گواه از لحاظ حداقل یكي از متغیرهای وابسته 

الگوی ارتباط اجتناب ، الگوی ارتباط سازنده متقابل)شادکامي، 

داری گیر( تفاوت معنيکناره – الگوی ارتباط توقعو  متقابل

تر این اثر، تحلیل کوواریانس برای بررسي دقیقوجود دارد. 

راهه در متن مانكوا روی متغیرهای وابسته انجام شد.یک

 راهه در متن مانكوانتایج تحلیل کوواریانس یک -5جدول 

 متغیر وابسته اثر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 داریمعني
 اندازه اثر

 گروه
 983/6 6666/6 321/224 386/3141 6 386/3141 شادکامي

 926/6 6666/6 881/623 694/186 6 694/186 الگوی ارتباط سازنده متقابل
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 389/6 6666/6 631/68 884/666 6 884/666 الگوی ارتباط اجتناب متقابل

 146/6 6666/6 618/11 182/386 6 182/386 گیرکناره – الگوی ارتباط توقع

اوت کافي است میانگین چگونگي این تف به منظور توضیح    

 هایهای گروه آزمایش و گواه را از لحاظ متغیرآزمونپس

ی مذکور با یكدیگر مقایسه کنیم. با توجه به نتایج مندرج وابسته

 آزمون میانگین پس ،6در جدول 

آزمون با گروه گواه تفاوت گروه آزمایش در پسميشادکا

باط سازنده الگوی ارتآزمون داری دارد. میانگین پسمعني

باشد مي 11/26و  66/28گروه آزمایش و گواه به ترتیب  متقابل

الگوی ارتباط سازنده آزمون، دهد با کنترل پیشکه نشان مي

-آزمون با گروه گواه تفاوت معنيگروه آزمایش در پس متقابل

 الگوی ارتباط اجتناب متقابلآزمون داری دارد. میانگین پس

باشد که مي 83/68و  11/62رتیب گروه آزمایش و گواه به ت

 الگوی ارتباط اجتناب متقابلآزمون، دهد با کنترل پیشنشان مي

داری آزمون با گروه گواه تفاوت معنيگروه آزمایش در پس

گروه گیر کناره – الگوی ارتباط توقعآزمون دارد. میانگین پس

-باشد که نشان ميمي 46/24و  11/61آزمایش و گواه به ترتیب 

گروه  گیرکناره – الگوی ارتباط توقعآزمون، دهد با کنترل پیش

داری دارد. آزمون با گروه گواه تفاوت معنيآزمایش در پس

 اثربخشيما، مبني بر اثر بخش بودن  یفرضیه چهاربنابراین هر 

 الگوهای و بهبودميشادکا بر افزایش مدارهیجان آموزش

الگوی ارتباط اجتناب ، لالگوی ارتباط سازنده متقاب) ارتباطي

ایذه  شهرستان گیر( زوجینکناره – الگوی ارتباط توقع و متقابل

 شدند. تأیید

 بحث و نتیجه گیری

 مدار هیجان آموزش اثربخشي پژوهش، بررسي هدف اصلي این

باشد. مي زوجین ارتباطي الگوهای و بهبودميشادکا بر افزایش

 زوجینميشادکا زایشاف در مدار هیجان نتایج نشان داد آموزش

-دهد با کنترل پیشنشان ميپژوهش با توجه به نتایج  .است مؤثر

آزمون با گروه گواه گروه آزمایش در پسميشادکاآزمون، 

صورت گرفته، های درمیان پژوهش داری دارد.تفاوت معني

در افزایش  مدارآموزش هیجان تأثیرپژوهشي که 

درخانواده ارتباط شد. رابررسي نموده باشد یافت نميشادکا

شادی ویا منبع بزرگ رنج وتالم ی تواند دست مایهميزناشویي 

کیفیت روابط زناشویي، های . ازاین رویكي ازمولفه(8)باشد

شادماني زناشویي است که سطح کلي شادی فردازابعادمختلف 

دهد. سطح شادماني زناشویي تلویحا ميرابطه زناشویي رانشان 

تعارض است و مشخصه رفتاری )مثل سطح  نشانگرسطوح پایین

سازگاری(و ارتباطي)مانندتمایل به ازدواج مجدد با همسرفعلي 

 .(1)درصورت امكان بازگشت به روزهای اول(دارد

( معتقدند به طورکلي، افراد 2668وهمكاران) 6لیوبومیرسكي     

پاسخ تری مثبت تروسازگارانهی شادبه شرایط و اتفاقات به شیوه

ند و دارای سطح استرس کمتر و سیستم ایمني قوی دهمي

از افراد ناشادهستند. شادی ازجهت اثرات آن تری تروخالق

درخانواده، نیز اهمیت دارد. شادی امری مسری است، یعني 

توانددردیگران نیز شادی پدید آورد. ميشادی یک فرد 

گستراندوزندگي رادل ميدیگراین که بستگي فرد را با محیط 

این دیدگاه وجودداردکه  تأیید. شواهدی در(1)سازدميترپذیر

دهد افراد شادتر از ازدواج رضایتمندی برخوردارند. مينشان 

ازدواجي که درآن افراد بااحترام وصریح صحبت 

بخشند معموال باسطوح باالتری ميکنندوخطاهای یكدیگررامي

حتمال ازرضایتمندی همراه است. لذا این ارتباط برقرارکردن به ا

ها . شناخت ومدیریت هیجان(9)انجامدميبیشتری به شادماني 

گروه آزمایش درپس آزمون ميتواند درافزایش شادکامي

 مدارهیجان بوده باشد.. همچنین نتایج نشان داد که آموزشمؤثر

با توجه مؤثر است.  زوجین الگوی ارتباط سازنده متقابل بر بهبود

آزمون، دهد با کنترل پیشن مينشادیگر این مطالعه به نتایج 

آزمون با گروه آزمایش در پس الگوی ارتباط سازنده متقابل

صورت های درمیان پژوهش داری دارد.گروه گواه تفاوت معني

الگوی  بر بهبود مدارهیجان آموزش تأثیرگرفته،پژوهشي که 

زوجین رابررسي نموده باشد یافت نشد.  ارتباط سازنده متقابل

متقابل، این است که الگوی  سازنده ویژگي الگویمهم ترین 

باشد. دراین الگو زوجین ميبرنده  -ارتباطي زوجین ازنوع برنده

                                                           
1 -Lyubomirsky 
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کنند و به ميبه راحتي درموردمسائل وتعارضات خودگفتگو 

غیرمنطقي، پرخاشگری های آیند و از واکنشميدنبال حل آن بر

 .(8) کنندميو...خودداری 

عبارت است ازتوانایي افراد درتوضیح  رمؤثارتباط سالم و    

وتمایالت ونیزتوانایي توجه کردن به ها وتصریح نیازها، خواسته

دیگران ودعوت کردن ازآنان برای روشن سازی مطالب 

مستقیم ميوموقعیت ها، همچنین توجه مناسب وتبادالت کال

وصریح بین اعضای یک خانواده ارتباط سالم درآن خانواده 

هد، به طوری که الزمه ارتباط موفق یادگیری دميرانشان 

شریک شدن درافكار واحساس دیگران است، درحالي که 

ارتباط ناسالم وناکارآمدموجب کاهش توجه میان اعضای 

.بهبود واصالح (6)شودميمبهم ميخانواده وایجادتبادالت کال

تعاملي زوجین از اهداف رویكرد هیجان مدار است های چرخه

نتایج نشان د الگوهای ارتباطي زوجین خواهد شد. که سبب بهبو

 الگوی ارتباط اجتناب متقابل بر بهبود مدارهیجان داد آموزش

دهد با کنترل با توجه به نتایج نشان ميمؤثر است.  زوجین

گروه آزمایش در  الگوی ارتباط اجتناب متقابلآزمون، پیش

یان درم داری دارد.آزمون با گروه گواه تفاوت معنيپس

-آموزش هیجان تأثیرصورت گرفته، پژوهشي که های پژوهش

زوجین رابررسي نموده باشد الگوی اجتناب متقابل  بر بهبود مدار

دراین الگوتعارض بین زوجین شدیداست، به گونه یافت نشد. 

ومخرب دراین ميای که بحث وجدل تبدیل به یک الگوی دائ

سم انطباقي دربین شده است واین الگو تنها مكانیها خانواده

زوجین است. دراین الگوزوجین ازبرقراری ارتباط 

کنندوزندگي این زوجین به شكل موازی ميبایكدیگرخودداری 

بایكدیگربوده وارتباط آنها درحداقل میزان ممكن یا اصال 

 .(8)وجودندارد

شواهد زیادی حاکي از این است که در زوج هایي که ارتباط     

منفي شدید مثل های و پاسخها و هیجانمختل دارند، عواطف 

انتقاد کردن، خصومت ورزی، خشم، اضطراب، حسادت، کناره 

. اصالح این (66)گیری و دفاعي عمل کردن وجود دارد

تواندسبب اصالح الگوهای ارتباطي ميها ومدیریت آنها هیجان

بر  مدارزوجین شود. همچنین نتایج نشان دادکه آموزش هیجان

با توجه مؤثر است.  گیر زوجینکناره – ی ارتباط توقعالگو بهبود

 الگوی ارتباط توقعآزمون، دهد با کنترل پیشبه نتایج نشان مي

آزمون با گروه گواه تفاوت گروه آزمایش در پس گیرکناره –

 الگوی رابطه (، نیز2662گاتمن) و جاکوبسن داری دارد.معني

 شوهران با جزو 41 در پرخاشگری را با بدهكار-طلبكار

 61 و پرخاشگر غیر شوهران با خاطر آزرده زوج 29 پرخاشگر،

 نتایج کردند. مقایسه هم با را پرخاشگر غیر شوهران با زوج شاد

 و شده واقع خشونت زنان مورد که داد نشانها آن مشاهدات

 ارتباط از زوجین سایر با مقایسه در ها، آن پرخاشگر شوهران

 بودند. برخوردار محدودتری متقابل سازنده

این الگو یكي ازرایج ترین الگوهای ارتباطي زوجین بوده     

وتقریباً تمام نظریه پردازان زوج درماني به آن اشاره نموده و 

. این الگوبه شكل انددرجهت درمان آن تكنیک هایي ارائه کرده

یک چرخه بوده که باافزایش یكي، دیگری افزایش یافته 

شود. دراین مير به مشكالت دائم زناشویي وتشدید این الگومنج

الگوزوج متوقع، فردی وابسته وزوج کناره گیرترس ازوابسته 

شدن دارد. درطي چنددهه اخیر الگوهای ارتباطي بویژه الگوی 

بدهكاردر روابط صمیمانه زوجین توجه زیادی  -ارتباطي طلبكار

را از سوی محققان و پژوهشگران مختلف به خودجلب کرده 

ت. زوج درمانگران این الگو را بعنوان مشكل رایج اغلب اس

تحقیقات  اندزوجیني که به دنبال درمان هستند شناسایي کرده

اولیه درایالت متحده نشان داد که کیفیت ارتباط بین زوجین در 

روابط عاشقانه بارضایت از رابطه وثبات مرتبط است. کارشناسان 

آموزش صحیح و به موقع توان باميخانواده درماني معتقدند 

ارتباطي به زوجین، ازوقوع مشكالت زناشویي های مهارت

جلوگیری کرد. عالوه برآن هم ها ومتالشي شدن خانواده

درمانگران وهم زوج ها، عقیده دارند که مشكالت ارتباطي شایع 

شكست خورده های ترین ومخرب ترین مشكالت درازدواج

شود که ميب، موجب . الگوهای ارتباطي نامطلو(68)است

مسائل مهم رابطه، حل نشده باقي مانده ومنابع تعارض تكراری 

 .(26)شوند

ما، مبني بر اثر بخش بودن  یفرضیه چهاربنابراین هر      

 و بهبودميشادکا بر افزایش مدارهیجان آموزش اثربخشي
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الگوی ارتباط ، الگوی ارتباط سازنده متقابل) ارتباطي الگوهای

 تأیید گیر( زوجینکناره – الگوی ارتباط توقع و تقابلاجتناب م

هرتحقیقي، خصوصاً درحوزه علوم انساني دارای  شدند.

محقق ها محدودیت هایي است. توجه به این محدودیت

 این که آن جا از سازد.ميرادردفاع از یافته هایش مجهزتر 

نتایج آن به  خاص انجام شده است، تعمیم شهر یک در پژوهش

 هایپرسشنامه های دیگر باید بااحتیاط صورت پذیرد.شهر

 جنبه دیگر هایپرسشنامه تمام مانند شده دراین پژوهش  استفاده

 و کاری محافظه امكان بنابراین دارد، خودگزارشي و سنجشي

این شود ميپیشنهاد  .دارد وجود پاسخگویي در سوگیری

نجام شود های بزرگتری او با نمونهتر پژوهش در سطح گسترده

آموزش رویكرد هیجان تأثیرو  تا نتایج معتبرتری بدست آید

دیگری از زوجین بررسي گردد. یكي از های مدار برروی متغیر

تواند فراهم کردن انگیزه ای ميکاربردهای مهم این پژوهش 

های و بیشتر دراین زمینه وبررسي متغیرتر برای تحقیقات عمیق

مدار باشد. باآن که تنها به استناد  بیشتری درزمینه رویكرد هیجان

توان کاربردهای عملي برای آن درنظر مينتایج این تحقیق ن

این های گرفت اما باتوجه به نتایج سایر تحقیقات مشابه ویافته

آن بر بهبود تأثیرتوان به اهمیت رویكرد هیجان مدار و ميتحقیق 

ن به و الگوهای ارتباطي زوجین توجه داشت. همچنیميشادکا

شود درمشاوره بازوج هایي ميمشاوران وروان درمانگران توصیه 

که با فقدان شادی درزندگي والگوهای ارتباطي نادرست 

 .درروابط خود هستند از رویكرد هیجان مدار بهره ببرند
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 Abstract 

Introduction: The purpose of this study was to determine the 

effectiveness of emotion-focused couple therapy training on 

increasing happiness and improving couples' communication 

patterns. 

Methods: This is a quasi-experimental study with pre-test and post-

test with control and experimental groups. The sample size consisted 

of 60 (30 couples) who were selected by convenience sampling from 

the counseling centers of Izeh city in 1397 and were randomly 

assigned to two experimental and control groups. Then, the 

experimental group received eight sessions of EFT (Emotion 

Management Strategies) training. 

Results: Comparison of pre-test and post-test showed that the 

happiness and improvement of couples' communication patterns in 

post-test were increased compared to pre-test. 

Conclusion: Therefore, training of EFT based on emotion 

management strategies has a significant effect on increasing 

happiness and improving couples communication patterns. 

 Keywords: Emotional Couple Therapy, Happiness, Couples 

Communication Patterns. 
 

 

 


