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ABSTRACT The article is taken from a doctoral dissertation.
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The aim of the present study was to compare and evaluate the effectiveness of 

Contextual Therapy fair-centered (CT) (based on Ivan Böszörményi-Nagy) and Emotion-

Focused Therapy (EFT) on increasing Marital Intimacy and reducing Marital Burnout in 

couples. 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 Sanam private office of counseling and psychological services (under the supervision 

of the Psychology and Counseling Organization of Iran) in the city of Urmia. Among them, 

24 couples who have referred to this center due to marital conflicts, after matching the 

subjects and the criteria for entering and leaving the research, were purposefully selected and 

randomly assigned to three groups (Eight pairs in each group), which are two experimental 

groups and one control group. After performing the pretest, the Contextual Therapy 

group were performed 10 sessions and Emotion-Focused Therapy was 9 for each pair. The 

questionnaires used included Walker and Thompson's intimacy scale and Pines 's Burnout 

Scale. To analyze the data and hypotheses, the statistical test method of “repeated 

measurement variance analysis” and SPSS software were used. Findings showed that the 

effectiveness of Emotion-Focused Therapy in increasing intimacy was significantly (p < 

0.001) than the Contextual. But there is no significant difference between the two 

approaches in reducing “marital boredom”, Also, the findings showed that, over time, the 

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

in “marital burnout” is more stable. Conclusion: In comparison Emotion-Focused Therapy a 

more effective effect in increasing intimacy and the effectiveness of the two approaches in 

reducing marital burnout is the same,but in the long run, the Contextual approach has shown 

better therapeutic stability in improving Marital burnout. 

Keywords: Contextual Therapy fair-centered, Emotion-Focused Therapy, Marital 

Intimacy, Marital Burnout, Couples 
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پژوهش حاضر مقایسه و بررسی اثربخشی تأثیر رویکرد درمانی بافرت نگرر انصراف محرور )مبتنری برر نظریره  :
کررراهش د  نررراو( و رویکررررد درمرررانی هیجان_  بررروزورمنی هرررای دارای  زدگررری زناشرررویی زوو مررردار برافرررزایش صرررمیمیت و 

آزمرون، برا گرروه کنترر  و آزمرون ر پرربرا قرر  پریش آزمایشری از نروع شربه پرژوهش ایرنروش:تعارضرات زناشرویی برود. 
بره دفترر مشراوره و خردمات  1275 -1279هایی بود کره در سرا   ماهه بود. جامعه آماری شامل همه زوو پیگیری سه

کننرردگان  شناسرری در شررهر ارومیرره مراجعرره داشررتند از میرران مراجعه ی خصوصرری زیررر نظررر سررازمان نظررام روانشررناخت روان
هررا،  کرره برره دلیررل تعارضررات زناشررویی برره ایررن مرکررز مراجعرره کرررده بودنرردف پررر از همتاسررازی آزمودنی زوو 34تعررداد 
زوو( کره دو  5صورت تصادفی به سه گروه )هر گرروه  های ورود و خروو پژوهش به شیوه هدفمند انتخاب و به مال 

نگرر هرر زوو  گرروه آزمایشری بافرتآزمرون بررای  پر از اجرای پیش .گروه آزمایشی و یک گروه گواه است گمارش شدند
های مورداسرتفاده شرامل  درمانی انجام گرفت. پرسشرنامه جلسه روان 7مدار هر زوو  جلسه و گروه آزمایشی هیجان 11

ها از روش آزمرون  ها و فرضریه بود. برای تحلیل داده زدگی زناشویی پاینز مقیاش صمیمیت واکر و تامپسون و مقیاش د 
نشرران داد اثربخشرری رویکرررد  :ها یافتتتهاسررتفاده گردیررد.  SPSSافررزار  و نرم« گیری مکرررر ر انرردازهتحلیررل واریرران»آمرراری 
( بیشتر از رویکرد بافرت نگرر اسرتف امرا میران >111/1pصورت معناداری ) مدار در افزایش صمیمت زناشویی، به هیجان

ها نشان داد اثربخشری رویکررد  یافتههمچنین تفاوت معنادار مشاهده نشد « زدگی زناشویی د »دو رویکرد در کاهش 
 گیری: نتیجتتهثبررات و پایررداری زمررانی بیشررتری دارد. « زدگری زناشررویی د »در  مرردار بافرت نگررر نسرربت برره رویکرررد هیجان

دهرد و  مدار در مقایسه با رویکرد بافت نگر اثربخشی مؤثرتری در افزایش صرمیمت زناشرویی نشران می رویکرد هیجان
زدگی  زدگی زناشویی یکسان است اما باگذشت زمان رویکرد بافت نگر در بهبود د  کاهش د  اثربخشی دو رویکرد در

 زناشویی ثبات درمانی بهتری نشان داده است.
 ها زدگی زناشویی، زوو مدار، صمیمیت زناشویی، د  درمان بافت نگر انصاف محور، درمان هیجان های کلیدی: واژه
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 مقدمه
کرره در  یافته و بنیررادی خرانواده واحررد اجتمرراعی و نظرام سررازمان ترین نهراد جامعرره اسررت 

کررارکرد مطلروب بره  سرازی ف ررای  سالمبقرا  و رشرد نروع بشرر نقررش بسرزایی دارد. خرانواده برا 
کمه می کند؛ و اارگرذارترین  کند و زمینه رشد و شکوفایی اع ا  خود را فراهم می جامعه 
 (.2637، 1گیری شخصیت آدمی است )هارپر و اسنودن نهاد در شکل
اند برره  هررا، تقریبررًا همیشرره زیرسیسررتم زناشررویی قدرتمنرردی داشررته ترین خانواده باابررات
تروان بره  درمرانی( می داختن بره ایرن بنیران زیرر سراختاری )زوجرسد تنها از رهگذر پرر نظر می

هرا امیرد بسرت و سرالمت یره خرانواده بسرتگی بره میرزان اسرتحکام و  بهبود اوضاع خانواده
یفرررن پویرررایی زیرسیسرررتم زناشرررویی )زوج رو حفرررز و  (. ازایرررن2661، 2هرررا( دارد )جانسرررون و و

کارکردهرای خرانواده هرر چره بیشرتر کنرد ترا در جهرت بهبرو ، ایجراب میها زوجارتقا  روابگ  د 
گین گیرد )رابلز، اسالچر، ترومبلو و مه   (.2635، 3تحقیق صورت 

کرررره صررررمیمیت زناشررررویی ترررررین  یکرررری از مهم 4نتررررایپ تحقیقررررات نشرررران داده اسررررت 
مندی زناشررررویی و از نیازهررررای اصررررلی روابررررگ زناشررررویی اسررررت و  های رضررررایت مشخصرررره
کمررًا برا صرمیمت عراطف ازدواج گراروزیهای موفق ا ای  گونره به (.2635، 5ی همرراه هسرتند )با

ی و برراال بررردن شررناخت روانتوانررد در بهزیسررتی  انرردازه آن نمی چیررز به رسررد هیچ کرره برره نظررر می
گررر و رابرتررز کارکردهررای خررانواده نقررش داشررته باشررد )پرا جهت رشررد  (. برردین2661، 6کیفیررت 

ازدواج مطلروب اسررت صرمیمیت زناشرویی برین همسررران اولرین قردم در جهرت ایجرراد یره 
( تعریررررف صررررمیمیت، نزدیکرررری، تشررررابه و یرررره رابطرررره شخصرررری 2636، 7)کررررار و اسررررریرنگر

کره مسرتلزم شرناخت و درک عمیرق از فررد دیگرر  عاشقانه ی هیجانی با شخش دیگر اسرت 
                                
1. Harper, C., & Snowden, M. 
2. Johnson, S. M., & Whiffen, V. 
3. Robles, T.F., Slatcher, R.B., Trombello, J.M., & McGinn, M.M. 
4. Marital Intimacy. 
5. Bagarozzi, D. A. 
6. Prager, K.J. & Roberts, L. 
7. Carr, D., & Springer, K. W. 
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کره بره به کرار مری منظور بیان افکار و احساساتی اسرت  رورد  عنوان منشرث تشرابه و نزدیکری بره 
کره میدرواقع صمیمیت زنا ی جزییرات  توانرد از بحرش دربراره شرویی مفهروم وسریعی اسرت 

که فرد به زندگی تا افشای خصوصی گویرد  ها سرخن نمی راحتی در مورد آن ترین احساساتی 
گاروزی، در ابرات و عردم ابرات یره عوامل مر ار (. درواقع صمیمیت از 2635را در برگیرد )با

 (. 3122ازدواج است )رضایی، بوستانی پور و حبیبیان،
کرره ناشرری از  1زدگرری زناشررویی از طرفرری فراینررد زوال صررمیمت در یرره ازدواج، دل اسررت 

کرره  انباشرت ناامیردها و تعارض هررای مختلرف در زنرردگی زناشرویی اسرت و فراینرردی اسرت 
عشرق در رابطرره سرررد شررده و تمایررل برره ترررک همسررر و ازدواج در آن مشررهود اسررت )کلینتررون و 

زدگرری زناشررویی حالررت دردنرراک فرسررودگی جسررمی،  یگر دلد عبارتی (. یررا برره2662، 2ترنررت
کا 3عاطفی و روانی است )پرسویت عنوان یره  زدگی زناشویی بره (. تعریف دل2631، 4و بارا

کارکردی خانواده، مجموعه ای از عالئم خسرتگی روانری، جسرمانی و عراطفی اسرت  مفهوم 
پدیررده مرروقعی ایجرراد توجهی برررای زنرردگی زوجرری برره دنبررال دارد ایررن  کرره پیامرردهای قابررل

کرره زوج می کرره رابطرره آن هررا برره ایررن ادراک می شررود  کررردن یرره سررری از  رسررند  هررا برررای برررآورد 
هررای دردنرراک خسررتگی، یکنررواختی،  نیازهرای اساسرری نرراتوان اسررت و طرررفین دچررار حالت
کامی در زندگی زناشویی می (. از همرین رو 2661، 5و نرانز پراینزشروند ) افسردگی و احساس نا

گفت دلتو می کره بنیران خانواده زدگی زناشویی یکری از آسریب ان  هرای امرروز را  های اسرت 
کیانی و مجرد،  تهدید می  (.3120کند )قمری، 

 آشرکار وقتری ها ، در بحرش خرانواده معتقدنرد، نارضرایتی6درمانگران رویکرد بافرت نگرر

که انصاف می م تروازن در برده عرد دیگر عبارت بره؛ نباشددر خانواده متعادل  8و عدالت 7شود 

                                
1. Marital Burnout. 
2. Clinton, T., & Trent, J. 
3. Perissutti, C., & Barraca, J. 
4. Barraca. 
5. Pines, A. M., & Nunes, R. 
6. contextual therapy. 

7. fairness. 
8. Justice. 
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اسرت  هرا زوجریشره مشرکالت  2ای زناشرویی یرا همران ترراز پرداخرت و اخرالق رابطره 1بستان
کرره از شخصرری بره شررخش دیگرر، از نسررلی برره  کی از پیامرردهایی اسرت  اصرطالا بافررت حرا

، «بافررت»نسررل دیگررر و از یرره سیسررتم برره سیسررتم بعرردی جریرران دارد؛ بنررابراین اصررطالا 
گیرد: یکررارچگی پویرا و  مفهوم بسیار ویژه مورداستفاده قرار می توسگ محققین برای انتقال

که وجرود آن هرا بررای یکردیگر دارای اهمیرت  اخالقی درگذشته، حال و آینده؛ مابین افرادی 
کراسنر  (.  2631، 3است )بوزورمنی ناج و 

کارهررای ایرروان برروزورمنی  3276در دهرره نگررر  درمررانی بافررت رویکرررد خانواده  –مرریالدی از 
درواقرع نظریره انصراف برر تردوین شرد و نظریره تبرادل اجتمراعی بر اسراس  و همکارانش 4ناج

اسرتوار اسرت و فررض برر ایررن  6در چرارچوب نظریره تبررادل اجتمراعی 5اصرل عردالت تروزیعی
کرره انسران کره برره ایررن  اسرت  گررایش دارنررد  ها برره تعرادل در پیامرردهای مثبررت و منفری رابطرره 

کره سررمایه شرود بره گفتره می« انصراف»تعادل  کره افرراد ترا زمرانی  گذاری )درون  ایرن صرورت 
هرا باشرد در رابطره احسراس رضرایت  اندازه عایدی )برون دادهرا( آن ها در رابطه به دادها( آن
پرسرند؛ ایرن  در روابگ بیرمنصرفانه، زن و شروهر از خرود می (2665، 7کنند )پری بیشتری می

کرر کرره آن را حفررز  یررادی برررای آن  نم درحالیرابطرره چرره منررافعی برررای مررن دارد  کرره بهررای ز
کمی برای من دارد ) می  (.  2631ناج،  -بوزورمنیپردازم و در مقابل منفعت 

در روابرگ  هرا زوج( نشران داده اسرت 2661، 8در این راستا پژوهش )فینی، پیترسون و نولر
ل دهند و عردم تعراد زدگی زناشویی را نشان می بیرمنصفانه سطح باالیی از افسردگی و دل

یاد بررره نارضرررایتی،  احتمال ها در روابرررگ زناشرررویی بررره هرررا و هزینررره مناسرررب درزمینررره پاداش ز
                                
1..between Give and Take. 

2..Relational Ethics or The Ethic of Due Consideration. 

3..Boszormenyi-Nagy, I., & Krasner, B. 

4. Iván Böszörményi-Nagy (1920 –2007). 
کامل این اسم کتبدر  که است ناج -بوزورمنیایوان  تلفز   است. شده اشتباه نگی ترجمه به ناجدرمانی فارسی  خانواده ابلب 

5. distributive justice. 
6. social exchange theory. 

7. Perry, B. J. 
8. Feeney, J., Peterson, C., Noller, P.A. 
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( نشرران 2663، 1زدگرری رابطرره زناشررویی منجررر خواهررد شررد. پررژوهش )اسررررچر ناسررازگاری و دل
که یکی از  در رابطره  هرا زوجدر بقا  رابطره زناشرویی احسراس انصراف عوامل م ار داده است 
کره توجره بره نیازهرای طررف مقابرل و 2661ش )پاینز و نانز، با یکدیگر است. پژوه ( نشان داد 

کردن آن کراهش دل برآورده  هرا باعرش  گرردد و عردم رعایرت آن زدگری زناشرویی می ها موجب 
کامی و دل  گردد. زدگی در زندگی زناشویی می یکنواختی و افسردگی و احساس نا

کرره تبررادل صررمیمانه در مررواردی  ( نشرران داد2667، 2پررژوهش )اسررنایدر، بررایکوم و درگررون
در  وگررررردد؛  می هرررا زوجمثرررل عشرررق، رابطررره جنسررری و مسرررائل مرررالی موجرررب صرررمیمیت 

(، نقرش ادراک انصراف 3،2636های بیرآزمایشی مختلرف )لیرولی، اسرتیلمن و پراول پژوهش
کیفیررت زناشررویی تثییدشررده اسررت. پررژوهش  کارکردهررای زناشررویی مثررل صررمیمیت و  در 

کرره رابطرره خررود را منصررفانه می( نشرران 2631، 4)مررانچ داننررد برررای حفررز رابطرره  داد افرررادی 
کررره رابطررره خرررود را منصرررفانه نمی ترررالش می یرررادی  کننرررد و افررررادی  داننرررد بررررای آن ترررالش ز

کرره 3220پررژوهش )صرربابی، صررالحی و مقرردم زاده،  کننررد. نمی هررای  چالش»( نشرران داد 
  گیرری و تشردید پدیرده طرالق های عمده شرکل ، از زمینه«های اقتصادی چالش»، «اخالقی

کره نگررش ذهنری زوج2631و همکراران،  5پژوهش )جسی عاطفی است. هرا  ( نیرز نشران داد 
گرررفتن مبادلرره مثبررت باعررش  نسرربت برره شررادی و رضررایت طرررف مقابررل یررا برره نوعی در نظررر 

( 3126گرردد. پرژوهش )بهمنری، فرالا چرای و زارعری،  افزایش شرادکامی رابطره زناشرویی می
 گردد. د  اد عدالت زناشویی منجر به بهبود روابگ زناشویی مینیز نشان د

یکررررد هیجانهرررا براارررر بخشررری  های اخیرررر پژوهش از طرفررری در دهررره برررر ( EFT) 6مررردار رو
کیددارنرررد ینی کارکردهرررای خرررانواده تث کرررار کررراهش 7،2636)جانسرررون و زا یکررررد برررر  (. ایرررن رو

کره منجرر منظور پیشرفت  آشفتگی از طریق مداخله در سطح هیجانی به تعامالت نزدیکی 
                                
1. Sprecher, S. 
2. Snyder, D.K, Baucom, D.H. & Gordon, K.C. 
3. Lively, K. J., Steelman, L. C., & Powell, B. 
4. Munsch, C. L. 
5. Jessee, A.,& et al. 
6. Emotionally focused therapy. 
7. Johnson, S., & Zuccarini, D. 



 148 ......................................................................... ...  مقایسه اثربخشی درمان بافت نگر انصاف محور و درمان

 

(. شررواهد 2632، 1نمایررد. )جانسررون شررود تررالش می برره عالقرره بیشررتر و روابررگ صررمیمانه می
کررره در دسرررترس نبرررودن عررراطفی همسرررر و فقررردان حمایرررت و  پژوهشررری دال برررر ایرررن اسرررت 

کرره افررراد بررا سرربه دل صررمیمیت، منجررر برره رشررد مشررکالت ارتبرراطی می بسررتگی  شررود چرا
(. 3127کنند )جعفری، حراج حسرینی و ببراری بنراب،  ناب میناایمن از صمیمیت اجت

کرره درمرران هیجان بینرری می ( پیش2632جانسررون ) کیررد بررر همرردلی و خررود  کنررد  مرردار بررا تث
کرره همگرری از  افشررایی، درک عمیررق از نیازهررای خررود و نفررر مقابررل و رشررد دل بسررتگی ایمررن 

افررزایش صررمیمیت عناصررر بایسررته در یرره رابطرره صررمیمانه هسررتند، نقررش قدرتمنرردی در 
کند.  زوج  ها ایفا 

کرره ( 3121)فیررروزی و بفرراری، ( و 3120وکیلیرران و بسررتان،)پررژوهش  نشرران داده اسررت 
گررروه  مرردار برره درمررانی هیجان زوج طور معنرراداری موجررب افررزایش صررمیمیت زناشررویی در 

ن ( نیررز نشررا3122آبادی، نرروابی نرژاد و دالور،  های )حامرردی، شرفیع گررردد و یافتره آزمرایش می
 .هرای آن مر ار بروده اسرت مدار برافزایش میزان صمیمیت و خررده مقیاس داد درمان هیجان

کرره زوج2،2637حسررینی و همکرراران همچنررین پررژوهش )صرریادی، شاه درمررانی  ( نشرران داد 
کررراهش فرسرررودگی و دل هیجان گردیرررده  مررردار موجرررب  زدگررری زناشرررویی و ابعررراد آن در زنررران 

کبرری امربراناست. پرژوهش )صرفانیا و  کره درمران هیجان3121، ا مردار بره  ( نیرز نشران داد 
گروهی بر دل و  3هرای )دالگریش همچنین پژوهش .زدگی زناشویی تثایر معناداری دارد شیوه 

کی از ااربخشی رویکررد هیجان2632، 4( و )هالچوک2631همکاران، سرازگاری مردار در  ( حا
کمترر برود؛ و مررور پیشرینه هرای آزمایشری  های پژوهش زناشویی بیشتر و تعارضات زناشرویی 

کینن2636، 5)گیرینبررررد، واروار و مرررالکولم گرررالیش و مرررا ( 2632، 6؛ زاخرررارینی، جانسرررون، دا
که رویکرد هیجان زدگی زناشویی مر ار بروده اسرت.  مدار در درمان مشکالت و دل نشان داد 

                                
1. Johnson, S. M. 
2. Sayadi, M., Shahhosseini tazik, S., Madani, Y., & Gholamali lavasani, M.  
3. Dagleish, T. L.,& et al. 
4. Halchuk, R.E. 
5. Greenberg, L., Warwar, S., & Malcolm, W. 
6. Zuccarini, D., Johnson, S. M., Dalgleish, T. L., & Makinen, J. A. 

https://civilica.com/search/paper/n-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86/
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گرری هیجرانی برا دل3121و همکاران،  پژوهش )کیانی کره ابرراز  زدگری زناشرویی  ( نشان داد 
یادی در پیش  بینی آن دارد. ارتبا، داشته و نقش ز

هرای نظرری و عملری برر روی دو  با توجه به موارد فوق هر دو رویکرد درمانی باوجود تفاوت
هرای اساسری  تفاوتزدگی زناشویی ااربخشی م اری داشتند برخی از  متایر صمیمت و دل

کررررد: هرردف درمررران بافررت نگرررر، بهبررود قابلیرررت  تررروان به دو رویکرررد را می صررورت زیرررر بیرران 
هررای عرراطفی و تبررادالت اع ررای  سررازی تررراز پرداخت ارتبرراطی اع ررای خررانواده و متعادل

کراسرررنر یکررررد درمرررانی  (. درحالی2631، 1خرررانواده اسرررت. )بررروزورمنی نررراج و  کررره هررردف رو
گسررررررترش هرررررروش هیجررررررانی  هیجان گرررررراهی فرررررررد از هیجانررررررات خررررررود اسررررررت مرررررردار  و آ
که از نسرلی بره نسرل 2،2665)جانسون (. درمانگر بافت نگر با درک الگوهای تعاملی خانواده 

، 3برره دنبررال شکسررتن الگوهررای مخرررب بررین نسررلی هسررتند )ایسررتافرشررود  دیگررر منتقررل می
مدار درمرانگر بره دنبرال شکسرتن چرخره هیجانرات منفری برین  که در هیجان رحالی( د2633
کمرره می مرردار برره زوج برره عبررارتی در رویکرررد هیجاناسررت  هررا زوج های  شررود تررا مرردل هررا 
 (. 2662، 4بستگی منفی خود را دگرگون سازند )ورهام، بوتس و چاوز دل

بخش،  آبادی و فررا شرفیعهرای درمرانی: پرژوهش )حسرینی،  در راستای مقایسره رویکرد
برره  هررا زوجحررل محررور در افررزایش صررمیمیت  مرردار و راه درمررانی هیجان ( نشرران داد زوج3126
کررر، نرروابی نررژاد و فرررزاد،  یرره  ( نشرران داد 3123میررزان مرر ار اسررت. پررژوهش )فررالا، انررایی ذا
کنتررل باعر مردار و زوج درمرانی هیجان زوج گرروه  ش درمرانی سیسرتمی تلفیقری در مقایسره برا 

پژوهش )خجسته مهرر،  ها شد. بستگی و درمان اضطراب صمیمت در زوج حل صدمه دل
( باهرردف بررسرری و مقایسرره ااربخشرری درمرران 3125شرریرالی نیررا، سررودانی و احمرردی قوزلررو، 

کوتاه بافررت نگررر انصرراف  مرردت بررر صررمیمیت عرراطفی و  محررور و مشرراوره زناشررویی تلفیقرری 

                                
1..Boszormenyi-Nagy, I., & Krasner, B. 

2. Johnson, S. 

3..Stauffer, Janet. R. 

4. Wareham, J., Boots, D. P., & Chavez, J. M. 
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کرره هررر  هررا زوجکیفیررت زناشررویی  دو رویکرررد موجررب بهبررود صررمیمیت عرراطفی و نشرران داد 
شرروند، تاییررر مثبرت برره وجررود آمررده در مرحلره پیگیررری پایرردار مانررده و  کیفیرت زناشررویی می

کوتاه انصافااربخشی درمان بافت نگر  مردت برود.  محور بیشتر از مشاوره زناشویی تلفیقری 
یکررد درمرانی ( باهدف مقایسه ااربخشی دو رو3127پژوهش )موسوی، اسکندری و باقری،

کیفیررت و رضررایت روابررگ زناشررویی زنرران آسرریب واقعیررت درمررانی و هیجان دیده از  مرردار بررر 
یران فرر و  کره هرر دو روش درمرانی دارای ااربخشری بروده اسرت. پرژوهش )آر خیانت نشران داد 

کرررره ااربخشرررری زوج3121اعتمررررادی،  درمرررررانی  درمررررانی یکرارچرررره نگررررر و زوج ( نشرررران داد 
کره رویکررد  صمیمیت زناشرویی، اارر تقریبرًا یکسرانی دارنرد، درحالی مدار در افزایش هیجان
دیده از  ی آسررریبهرررا زوجمررردار در افرررزایش میرررزان صرررمیمیت زناشرررویی  درمرررانی هیجان زوج

 ترررر از خیانرررت همسرررر، در ابعررراد هیجرررانی، عقالنررری، ارتبررراطی، معنررروی و جنسررری، ااربخش
منظور بهبود صرمیمیت  هشگران بهدرمانی یکرارچه نگر بوده است. پژوهش پژو رویکرد زوج

(، هیجران 3125رفتراری )خجسرته مهرر،-زناشویی با رویکردهای متعرددی نظیرر شرناختی
حل محرور )اهرمیران، سرودانی  ( و راه3122آبادی، نوابی نژاد و دالور،  محور )حامدی، شفیع

کارکردهررای زناشررویی نظیررر صررمیمیت و 3112و حسررین پررور،  ( بررر نقررش ادراک انصرراف در 
گذاشتند.کی  فیت زناشویی صحه 

کرره مسررتقیمًا ااربخشرری دو رویکرررد هیجان مرردار و  بررا توجرره برره مرروارد ذکرشررده پژوهشرری 
کراهش دل زدگری زناشرویی مرورد مقایسره قررار  بافت نگر را در افرزایش صرمیمیت زناشرویی و 

هرای صرورت  الخصرو  در حروزه رویکررد بافرت نگرر پژوهش دهد انجام نگرفتره اسرت علی
کره هرر رویکرردی مبرانی و فلسرفه زیربنرایی خاصری دارد لرذا گرفته بسی ار نادر اسرت و ازآنجا

کارکردهرررای خرررانواده می بررسررری و مقایسررره ااربخشررری هرکررردام از آن توانرررد راهگشرررای  هرررا در 
های پرژوهش  فرضریهدرمانگران در استفاده از رویکرد مناسرب درمرانی باشرد. در ایرن راسرتا 

 اند از: حاضر عبارت

مرردار، برافررزایش  . میرران ااربخشرری درمرران بافررت نگررر انصرراف محررور و رویکرررد هیجان3
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 ی دارای تعارض زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد.ها زوج« صمیمت زناشویی»
کرراهش  . میرران ااربخشرری درمرران بافررت نگررر انصرراف محررور و رویکرررد هیجان2 مرردار، بررر 
 یی تفاوت معناداری وجود دارد.ی دارای تعارض زناشوها زوج« زدگی زناشویی دل»

 روش پژوهش
کنترل اسرت و  آزمون و پس روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرا پیش گروه  آزمون با 

کلیه زوج که در سرال  جامعه آماری، شامل   3127 -3121های دارای تعارض زناشویی بود 
کریم خرانواده ی خصوصری )مرکرز مشراوره ازدواج و تحشناخت روانبه مرکز مشاوره و خدمات 

شناسری و مشراوره و وزارت ورزش و جوانران( در شرهر ارومیره  صنم زیر نظر سازمان نظام روان
کردنررد. از میرران مراجعه  51زوج ) 25کننرردگان دارای تعارضررات زناشررویی تعررداد  مراجعرره 

صررورت هدفمنررد انتخرراب و پررس از همتررا سررازی ازنظررر تحصرریالت، سررن و طبقرره  نفررر(، به
گروه آزمایش )بافت نگرر و هیجانصورت  اقتصادی به گروه شامل دو  مردار(  تصادفی در سه 

گررروه  کنترررل هررر  گررروه  گماشررته شرردند. مررالک 30زوج ) 1و یرره  هررای ورود برره پررژوهش نفررر( 
گذشت حداقل دو سال از زندگی مشترک، داشتن حداقل تحصیالت دبیرسرتانی،  شامل؛ 

هرر دو زوج بره مشرارکت در تحقیرق  زندگی مشترک با یکدیگر در زمان انجام تحقیق، تمایرل
قصرررد جررردایی، دچرررار نبرررودن بررره  و ادامررره جلسرررات درمرررانی، عررردم مراجعررره بررره دادگررراه به

العررررالج و برررردهکاری و جرررررم، نبررررود هررررای صررررعبسو مصرررررف مررررواد )اعتیرررراد( و بیمرررراری
افسرردگی و  شخصریت، اخرتالالت روانری محرور اول )هرر اختاللری روانری( ماننرد اخرتالالت

گرروه آزمرایش اول  گردیرد و پرس اجرا گروه سه هر برای آزمون پیش مداخله، از بیره. قبل ازآن 
گرروه  36درمانی با رویکرد بافت نگر انصاف محور به مدت  تحت روان جلسه بررای هرر زوج و 

گرفتنرد  2مدار به مدت  درمانی با رویکرد هیجان آزمایش دوم تحت روان جلسه هر زوج قررار 
کنترل هریچ مداخلره گروه  یافرت نکردنرد. بعرد از مرداخالت درمرانی، از هرر سره  و  درمرانی در

گرفتره شرد و پرس گرروه پس پیگیرری  مرداخالت درمرانی، پایران از مراه 1 گذشرت از آزمرون 
گرفت. )اجرای  آزمون( صورت 
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 ابزار پژوهش
سراختار و محتروای برنامره رویکررد بافرت نگرر انصراف  :1رویکرد باات نگر انصکاف محکور

کون (، 3،2661(، )مالررررررردین2،2666محرررررررور برررررررا اسرررررررتفاده از منرررررررابع )دانکوسرررررررکی و دیرررررررا
شررده و در ایررران توسررگ خجسررته مهررر در  ( ارائه5،2665( و )هررارگروی و فیتررز4،2661)آلتررامیرانو
خررانواده تثییدشررده شناسرری و مشرراوره  ترردوین و توسررگ سرره نفررر از اسرراتید روان 3125سررال 
جلسره  36. این درمان در (3125)خجسته مهر، شیرالی نیا، سودانی و احمدی قوزلو، است 
شرود و محتروای جلسرات درمرانی بره شررا  صرورت زوجری اجررا می ای و به دقیقه 06هفتگی 
 است: 3جدول 

 ساختار و محتوای جلسات درمان باات نگر .1جدول شماره 

                                
1..Contextual Approach fair- centered. 
2. Dankoski, M. E., & Deacon, S. A. 
3. Mauldin, G. R. 
4. Altamirano, L. 
5. Hargrave, T. D., & Pfitzer, F. 

 جلسه اول
درمررانی بررین زوج و درمررانگر برقرررار، اطالعررات الزم در مررورد رونررد درمرران ارائرره و شرررا معارفرره و رابطرره 

شررود، انتظررارات هررر یرره از زن و شرروهر، از ازدواج و  کوترراهی از تاریخچرره خررانواده و ازدواج اخررذ می
کاوش و شناسایی می  شود. مشکالت مرتبگ با زندگی زناشویی از دیدگاه زن و شوهر 

کرره شررامل حقررایق عینرری، روانابعرراد  جلسه دوم شناسرری فررردی، الگوهررای تبررادلی و  چهارگانرره مرر ار در روابررگ 
شرررود و نیازهرررا و منرررابع مررررتبگ برررا زن، شررروهر و رابطررره زناشرررویی  ای اسرررت بررسررری می اخرررالق رابطررره
 جلسه سوم شود شناسایی می

ک جلسه چهارم ه از خانواده اصلی زن و شروهر بره الگوهای بین نسلی مرتبگ با زن و شوهر، یعنی الگوهای رفتاری 
شرده بررسری  ها در مشکالت زناشویی مطرا شده است؛ شناسایی و نقش آن زندگی مشترک منتقل

 جلسه پنجم شود. می

 بندی از ابعاد چهارگانه و الگوهای بین نسلی م ار در مشکالت زناشویی و اهداف درمانی جمع جلسه ششم

پذیری و  ای ازجمله مباحش اعتمراد، عردالت، وفراداری، مسرئولیت به مسائل مرتبگ بااخالق رابطه جلسه هفتم
هررا پرداخترره  احسرراس طلبکرراری در خررانواده اصررلی هررر یرره از زن و شرروهر و نیررز رابطرره زناشررویی آن

که هرر یره از  گذاری شود، تعهدات یعنی انرژی، زمان و سرمایه می کننرد  احسراس می هرا زوجهایی   جلسه هشتم
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EFTجلسه  2مدار در طی  ساختار و محتوای درمان هیجان
گرررررروه آزمرررررایش انجام2ای مطرررررابق پروتکرررررل )جررررردول  دقیقررررره 51 گرفتررررره اسرررررت  ( برررررر روی 

 (.  3112؛ ترجمه بهرامی و همکاران، 2665)جانسون،

 مدار ساختار و محتوای درمان هیجان .2جدول شماره 
 زدایى و جلوگیری از مشکل مرحله اول: بحران

 اولجلسه 
کررالس ارائرره  گررروه؛ معرفرری درمررانگر، بررسرری انگیررزه و انتظررار آنرران از شرررکت در  کلرری بررا اع ررای  شررامل آشررنایی 

 مدار. آشنایی اولیه با مشکالت اع ا. تعریف مفاهیم درمان هیجان

 جلسه دوم
که ترس در این جلسه درمانگر مراجعین را تشویق می گفرتن های خود را مانند ترس از طرد شردن یرا  کند  تررس از 

که پویایی روابطشان را به عقب می کنند. عیب و نقصی   راند را بیان 

 جلسه سوم
کرامی، تنردی، احساسرات مررتبگ برا جردایی و طرالق  کنشری اانویره ماننرد خشرم، نا در این جلسه احساسات وا

 شود. ها ارزش داده می شده و به آن منعکس

 جلسه چهارم
کمرره در گررروه برره  پردازنررد و برره احساسررات اولیرره و  مررانگر برره برررون سررازی مشررکل میدر ایررن جلسرره اع ررای 

که چرخه به بستگی تحقق نیازهای دل کلیدی نگاه می نیافته به طریقی   کنند. صورت مشکل ارتباطی 

 مرحله دوم: بازسازی الگوهای تعاملی

گرررروه بررره شرررناخت از جنبررره جلسه پنجم درنهایرررت احسررراس یافته و  های مختلرررف خرررود دسرررت در ایرررن جلسررره اع رررای 
 کنند. ارزشمندی خود را تجربه می

 جلسه ششم
گرررروه یررراد می کررره بررره هیجان در ایرررن جلسررره اع رررای  کررره بررره گیرنرررد  کننرررد و  هرررایی  تازگی آشکارشرررده، اعتمررراد 

 هایشان تجربه نمایند. های جدید را نسبت به انگیزه واکنش

 جلسه هفتم
کررره در مراحرررل قبلررری  در ایرررن جلسررره هیجان کامرررل شرررده بودنرررد به شناساییهرررای اولیررره  تری پرررردازش  صرررورت 

کرره بررر طبررق آن مراجررع اشررتیاق خررود را برره نرروع جدیرردی از ارتبررا،  ای را آبرراز می شرروند. درمررانگر قاعررده می کنررد 
 کند. صورت تقریبًا واضح بیان می به

 جلسه نهم

گذاشرررتهبررررا کررره هرررر یررره از  ی ازدواج  احسررراس  هرررا زوجاند؛ و حقررروق یعنررری دسرررتاوردها و منرررافعی 
کنند از جانب همسر عایدشان شده است؛ در مورد هر یره از زن و شروهرها شناسرایی، تحلیرل  می

کمرره می دهی مجرردد سرربه زنرردگی، بررین تعهرردات و حقرروق  شررود تررا از طریررق سررازمان و برره زوج 
کند  که موجب ادراک منصفانه از رابطه زناشویی شود. طوری تعادل برقرار 

که  جلسه دهم دربراره آن بره توافرق رسریدند مجرددًا  هرا زوجتاییرات مثبت ایجادشده مرور و تعهدات و حقوقی 
 شود و درنهایت درمان خاتمه یافت. یادآوری می
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 مرحله سوم: تقویت و یکپارچگی

 جلسه هشتم
کننرد  کنند و حکایت جدیدی از مشکالتشان را بیران می میهای جدیدی برای مشکالت خلق  حل تسهیل راه
کنند. و تالش می  کنند؛ آن را از نو طراحی 

کره قرباًل حرکرت می جلسه نهم کره چگونره راه برگشتشران را یافتنرد را بره  کردنرد و این در این جلسه مراجعین ابتدا مسیری را 
 آورند. یاد می

کر و تامپسون 1(MIS)زناشویی صمیمیت مقیاس   وا
کروتامرسرون ( تهیره 3121(؛ بره نقرل از انرایی و همکراران )3211) 2این مقیاس توسگ وا

کررره دارای  مررراده اسرررت و بررررای سرررنجش مهرررر و صرررمیمیت تررردوین شرررده اسرررت.  37شرررده 
 7)هرگرررز( ترررا  3ای، از  درجررره 7گرررذاری مقیررراس مرررذکور برررر روی یررره مقیررراس لیکرتررری  نمره

التری گیرد هر چه نمره فرد در این مقیاس بیشرتر باشرد، صرمیمیت برا )همیشه( صورت می
کند. این مقیراس توسرگ انرایی و همکراران ترجمره شرده اسرت )انرایی  باالتری را تجربه می

کر، عالقه هرا  ( و ضریب پایان این پرسشنامه بر اساس داده3121مند، فالحتی و هومن، ) ذا
گرررزارش شرررده اسرررت. همچنرررین پایرررایی مقیررراس  02/6زوج در اصرررفهان،  366 بررره دسرررت 

کرونبرراخ و دو نیمهصررمیمیت بررا اسررتفاده از دو رو و  20/6سررازی برره ترتیررب برابررر  ش آلفررای 
بیرررانگر پایرررایی مطلررروب پرسشرررنامه یادشرررده اسرررت. بررررای تعیرررین روایررری محتررروایی،  20/6

زن و شروهر جهرت بررسری  31اسرتاد مشراور و  31( پرسشنامه را در اختیار 3117اعتمادی )
کرل پرسشرنامه نیرز برا قرار داد و روایی محتوایی آن تثییرد شرد. ضرمن اینکره ضرریب پ ایرایی 

کرونبرراخ  کرونبرراخ ایررن 20روش آلفررای  % برره دسررت آمررد. در پررژوهش فعلرری ضررریب آلفررای 
گردید. 17/6پرسشنامه   محاسبه 

                                
1. Marital Intimacy Scale. 
2. Walker, J. Thompson, Linda. 
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 (CBM2) 1زدگی زناشویی پاینز مقیاس دل
کره توسرگ پراینز گیری  ( باهردف انردازه3220) 3این مقیاس یه ابزار خرود سرنجی اسرت 

کره  23شده است و شرامل  ساخته ها زوج زدگی زناشویی بین درجه دل مراده  37مراده اسرت 
ارزش بررودن و چهررار مرراده آن  هررای منفرری ماننررد خسررتگی، نرراراحتی و برری آن شررامل عبارت

گذاری این مقیراس  شامل عبارات مثبت مانند خوشحال بودن و پرانرژی بودن است. نمره
کرره  7ا )هرگررز( ترر 3ای بررین  ای لیکرررت در دامنرره درجرره 7در یرره مقیرراس  )همیشرره( اسررت 

مراده  5گرذاری  سرازد. نمره آزمودنی تعداد دفعات موارد رابطه زناشویی خرود را مشرخش می
زدگری  شود و نمرره بیشرتر آزمرودنی در ایرن مقیراس نشرانه دل صورت معکوس انجام می نیز به

% 70ماهرره برابررر  بیشررتر اسررت. ضررریب پایررایی مقیرراس بررا روش برراز آزمررایی در یرره دوره یه
کرونبراخ در 3220سبه شد. همچنین اعتبار ایرن مقیراس )پراینز، محا ( برا اسرتفاده از آلفرای 
گزارش21% تررا 23ای بررین  دامنرره منظور محاسرربه پایررایی،  ( برره3115شررده اسررت. نویرردی ) % 

کرررد. ضررریب پایررایی ایررن پرسشررنامه را بررا  256پرسشررنامه مررذکور را روی نمونرره  نفررری اجرررا 
کرونبرراخ  کرررده اسررت؛ و در پژوهشرری برررای برره دسررت آوردن 10اسررتفاده از آلفررای  گررزارش   %

کردند، ضرریب  4(، این آزمون را با پرسشنامه رضایت زناشویی انریچCBMروایی ) همبسته 
کررره در سرررطح) -%56همبسرررتگی منفررری برررین ایرررن دو پرسشرررنامه  ( >663/6pبررره دسرررت آمرررد 
(. در پررژوهش 3122نی، برره نقرل از سرودا3111معنرادار اسرت )نررادری، افتخرار و آمرال زاده، 
کرونبرراخ اسررتفاده  حاضررر برررای تعیررین پایررایی پرسشررنامه دل زدگرری زناشررویی از روش آلفررای 

کل پرسشنامه برابر با  که برای  گردید. 11/6شد   محاسبه 

                                
1. Pines Burnout Scale. 
2..Couple Burnout Measurement. 
3. Pines, A. M. 
4.  Enrich. 
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 ها یافته
 آمده است: 1های آماری پژوهش حاضر در جدول  شاخش

 های آماری پژوهش شاخص .3جدول 

کاترل    درمانی باات نگر گروه مدار هیجاندرمانی  گروه گروه 

 مردان 21/53 21/55 16/56
 زنان 17/11 21/15 71/12 میانگین سن

 زیر دیولم 1 1 7

 دیولم 0 7 1 فراوانی سطح تحصیالت

 باالتر از دیولم 1 5 

 ها زوجمدت ازدواج  میانگین 02/1 71/5 32/1
 انحراف معیار 10/3 02/3 00/6 )برحسب سال(

 میانگین 17/3 02/3 51/3
 ها زوجتعداد فرزندان 

 انحراف معیار 62/3 11/6 20/6

فراوانی سابقه درمانی  باسابقه 0 5 0
 بدون سابقه 36 32 36 ها زوج

زدگی زناشویى  و دل های توصیفی متغیر صمیمت  شاخص .4جدول 
کاترل در سه مرحله پیش گروه آزمایش و   آزمون و پیگیری آزمون، پس برای 

 زدگی زناشویى دل  صمیمت زناشویى متغیر

 میانگین گروه مرحله
انحراف 
 استاندارد

آماره 
S-W 

p  میانگین 
انحراف 
 استاندارد

آماره 
S-W 

p 

 آزمون پیش
 13/6 21/6 55/1 16/16 51/6 25/6 76/1 13/06 بافت نگر
 52/6 25/6 15/1 01/72 31/6 23/6 51/5 60/11 مدار هیجان
 11/6 21/6 23/1 11/16 13/6 21/6 31/1 01/17 کنترل

 آزمون پس
 52/6 25/6 76/2 11/01 52/6 25/6 03/2 11/73 بافت نگر
 00/6 21/6 10/2 25/76 11/6 21/6 63/5 11/16 مدار هیجان
 21/6 22/6 26/2 13/72 52/6 25/6 11/1 31/12 کنترل

 پیگیری
 67/6 12/6 51/2 25/00 00/6 21/6 55/2 02/01 بافت نگر
 13/6 21/6 21/3 21/71 21/6 22/6 31/1 32/72 مدار هیجان
 13/6 12/6 11/1 11/72 67/6 12/6 71/1 16/13 کنترل
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( برررای متایرهررای S-Wویلکررز ) -دهررد آمرراره آزمررون شرراپیرو  نشرران می 5نتررایپ جرردول 
گروه صررمیمت زناشررویی و دل کنترررل معنررادار نیسررت  زدگرری زناشررویی در  هررای آزمررایش و 

(61/6>p.یع تمامی متایرها نرمال است  (؛ بنابراین توز

کرویت متغیرهای پژوهش .5جدول   نتایج آزمون موچلی برای بررسی 

X موچلی W متغیر
2 

d.f p 
گرین هاوا   –اپسیلون 

 گیسر
 -اپسیلون هاین 

 الت
 22/6 11/6 63/6 2 56/1 12/6 صمیمیت زناشویی

 3 21/6 15/6 2 31/2 21/6 زدگی زناشویی دل
 

که آماره  نشان می 1نتایپ جدول  موچلی برای متایرهای صرمیمیت زناشرویی  Wدهد 
یرانس تفاوت (. ایرن یافتره نشران می>61/6p( معنادار اسرت )12/6) کره وار هرا در برین  دهرد 

موچلی بررای متایرهرای  Wصورت معناداری متفاوت است و آماره  سطوا متایر وابسته به
یرانس ده (. این یافته نشان می<61/6p( معنادار نیست )21/6زدگی زناشویی ) دل کره وار د 

یررت رعایررت  هررا در بررین سررطوا متایررر وابسررته برابررر اسررت. بنررابراین پیش تفاوت کرو فرررض 
یرررت باعرررش می شرررود. تخطررری از پیش نمی کرو یرررانس دقیرررق  Fشرررود آمررراره  فررررض  تحلیرررل وار

، درجره آزادی را برا اسرتفاده از دو روش Fنباشد. برای رفع ایرن مشرکل و افرزایش دقرت آمراره 
کررردام روش  تصرررحیح می 2فلرررت -و هررراین 1گیسرررر –گررررین هررراوس  کننرررد. بررررای اینکررره از 

کنیم، استیونس گرر مقردار اپسریلون بزرد ( پیشنهاد می3220) 3تصحیح استفاده  ترر از  کند ا
کوچرره -باشرد از تصررحیح هرراین 71/6 گررر اپسرریلون  و یررا  71/6تر از  فلررت اسررتفاده شررود و ا
یرت وجرود نداشرته باشرد هیچ کرو گررین هراوس گونه اطالعاتی در مرورد  گیسرر  -از تصرحیح 

گرررفتن مقررادیر اپسرریلون در جرردول  نتررایپ آزمررون تحلیررل  0اسررتفاده شررود؛ بنررابراین بررا در نظررر 
یرررانس انررردازه گروه گیری وار هرررای پرررژوهش در سررره مرحلررره  های مکررررر بررررای بررسررری تفررراوت 

گزارش آزمون، پس پیش کره سرطح  آزمون و پیگیری  (. >61/6pشده است. الزم به ذکر اسرت 
                                
1.  Greenhouse-Geisser. 
2.  Huynh-Feldt. 
3.  Stevens. 
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گرفترره شررد. برررای بررسرری انرردازه ااررر نیررز از مجررذور اتررای جزئرری  1برررای رد فرررض صررفر در نظررر 
کرم، )63/6استفاده شد. مقدار مجذور اتای جزئی ) کمتر نشرانگر اارر  ( اارر 62/6( ترا )65/6( و 

یراد اسرت 36/6متوسگ و ) (، 2667) 3مرایلز و بانیرارد (.2662، 2)هروبرتی( و بیشرتر نشرانگر اارر ز
گروه که تعداد نمونه کنند درصورتی میپیشنهاد  یانس متایر وابسرته  ها در  ها برابر باشند، وار
گروه گرفته می در این  اجرای آزمون لوین برای بررسری همگنری  شود و نیازی به ها برابر در نظر 
یانس گرروه دارای  وار گروه برابر اسرت و هرر  ها نیست. در پژوهش حاضر نیز تعداد افراد هر سه 

یررانس متایرهررا در 2667ع ررو اسررت؛ بنررابراین بررا توجرره برره نظررر مررایلز و بانیررارد )نفررر  30 (، وار
یانس گروه  ها نیست. ها همگن بوده و نیازی به اجرای آزمون لوین برای بررسی همگنی وار

گروه نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه .6جدول  ها در متغیرهای پژوهش گیری مکرر بررسی تفاوت 

 MS تغییراتماابع  متغیر
 مجذور اتا F pآماره  df خطا df MS آزمایشی

صمیمیت 
 زناشویی

 06/6 663/6 11/15 51 25/71 2 71/2020 ها گروه
 05/6 663/6 13/11 26 77/23 2 27/3135 مراحل

تعامل مراحل با 
 گروه

52/016 5 77/23 26 10/22 663/6 17/6 

زدگی  دل
 زناشویی

 01/6 663/6 76/12 51 72/32 2 33/712 ها گروه
 72/6 663/6 22/371 26 17/5 2 01/135 مراحل

تعامل مراحل با 
 گروه

15/312 5 17/5 26 11/53 663/6 05/6 

 
گرررروه بررررای متایرهرررای  Fدهرررد، میرررزان  نشررران می 0نترررایپ جررردول  اارررر تعامرررل مراحرررل و 

کرره در سررطح 11/53زدگرری زناشررویی ) (، دل10/22صررمیمیت زناشررویی )  663/6( اسررت 
گروه معنادار است. این یافته نشان می کره  کنتررل ازلحراه متایرهرای  دهرد  هرای آزمرایش و 

دارنرد. آزمون و پیگیری با یکردیگر تفراوت معنراداری  آزمون، پس پژوهش در سه مرحله پیش
                                
1.  Partial eta squared. 
2.  Huberty. 
3. Miles and Banyard. 
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که نشان می 36/6همچنین مجذور اتا برای تمامی متایرها بیشتر از  دهد تفاوت برین  است 
 توجه است. ها در جامع بزرد و قابل گروه

گروه .7جدول آزمون،  های آزمایش در سه مرحله پیش نتایج مقایسه میانگین 
 زدگی زناشویى آزمون و پیگیری در صمیمت زناشویى و دل پس

 مرحله متغیر
تفاوت میانگین باات نگر 

 مدار با هیجان
خطای استاندارد 

 سطح معااداری برآورد

صمیمیت 
 زناشویی

 11/6 11/3 21/2 آزمون پیش
 661/6 56/2 -16/1 آزمون پس

 15/6 52/2 -16/1 پیگیری

زدگی  دل
 زناشویی

 71/6 12/3 17/6 آزمون پیش
 62/6 20/6 -60/2 آزمون پس

 663/6 20/6 -13/0 پیگیری
 

گرررروه بافرررت نگرررر برررا هیجان 7برررا توجررره بررره جررردول  مررردار در مرحلررره  تفررراوت میرررانگین 
( 17/6زدگررری زناشرررویی ) ( و متایرررر دل21/2آزمرررون در متایرررر صرررمیمت زناشرررویی ) پیش

گرروه بافرت نگرر و هیجان (. این یافته نشران می<61/6pمعنادار نیست ) کره برین  مردار  دهرد 
گروهآزمرررون تفررراوت  در مرحلررره پیش هرررا همگرررن هسرررتند. تفررراوت  معنررراداری وجرررود نررردارد و 

گروه بافت نگرر برا هیجان آزمرون در متایرر صرمیمت زناشرویی  مردار در مرحلره پس میانگین 
( معنررادار نیسررت اسررت -60/2زدگرری زناشررویی ) ( معنررادار اسررت امررا در متایررر دل-16/1)
(61/6p<این یافته نشان می .) گرروه هیجان کره میرانگین  آزمرون در  ر در مرحلره پسمردا دهد 

گروه بافرت نگرر اسرت. امرا  متایر صمیمت زناشویی به صورت معناداری بیشتر از میانگین 
گرروه  در متایر دلزدگی زناشویی تفاوت معناداری وجود نردارد . همچنرین تفراوت میرانگین 

( معنررادار -16/1بافررت نگررر بررا هیجرران در مرحلرره پیگیررری در متایررر صررمیمیت زناشررویی )
معنررررادار اسررررت  663/6( در سررررطح -13/0زدگرررری زناشررررویی ) در امررررا در متایررررر دل نیسررررت

(61/6p>ایررررن یافترررره .) یکرررررد هیجان ها نشرررران می کرررره ااربخشرررری رو مرررردار برافررررزایش  دهررررد 
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صورت معناداری بیشرتر از درمران  ی دارای تعارض زناشویی، بهها زوجصمیمیت زناشویی 
گذشرت زمران نیرز ایرن تفراوت در ااربخشری پایردار اسرت  بافت نگر انصاف محور اسرت و با

یکررررد هیجان کررراهش دل وااربخشررری درمررران بافرررت نگرررر انصررراف محرررور و رو زدگررری  مررردار برررر 
گذشررت زمرران ااربخشرری هررا زوجزناشررویی  ی دارای تعررارض زناشررویی، یکسرران اسررت؛ امررا با

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

 گیری بحث و نتیجه
حاضر مقایسه و بررسی ااربخشی تثایر رویکرد درمانی بافرت نگرر انصراف  هدف پژوهش

مردار برافرزایش صرمیمیت و  ناج( و رویکرد درمانی هیجان-محور )مبتنی بر نظریه بوزورمنی
 های دارای تعارضات زناشویی بود. زدگی زناشویی زوج کاهش دل
کرره ااربخشرری رویکرررد هیجان یافترره صررمیمیت »افررزایش مرردار بر های پررژوهش نشرران داد 
صرورت معنراداری بیشرتر از درمران بافرت  ی دارای تعارضرات زناشرویی، بهها زوج« زناشویی

شررود و بررا توجرره برره نتررایپ  نگررر انصرراف محررور اسررت بنررابراین فرضرریه اول پررژوهش تائیررد می
مانرد  مرحله پیگیری این ااربخشی در هر دو رویکرد باگذشت زمان به یه انردازه پایردار می

 گردد. اول پژوهش تثیید می و فرضیه
)فیرررروزی و (، 3120وکیلیررران و بسرررتان،)نترررایپ پرررژوهش نترررایپ آزمرررون ایرررن فرضررریه برررا 

کررر، نرروابی نررژاد و فرررزاد، (، 3121بفرراری،  )خجسررته مهررر، شرریرالی ، (3123)فررالا، انررایی ذا
یررران فرررر و اعتمرررادی، و پرررژوهش ( 3125نیرررا، سرررودانی و احمررردی قوزلرررو،  همسرررو و ( 3121)آر

 ت است.جه هم

گراروزی،  کره مشرکالت بسریاری از زوج ( عنروان می2635در تبیین این یافتره )با هرا  کنرد 
ناشرری از عرردم توانررایی در برقررراری رابطرره صررحیح اسررت و هررر نرروع اقرردام تسررهیلی در ایررن 
کررودک برره سرربه  گررر  خصررو  برره بهبررود روابررگ و اصررالا صررمیمیت منجررر خواهررد شررد و ا

نوان پایرره اصررلی برررای روابررگ صررمیمانه آینررده بکررار ع بسررتگی ایمررن دسررت یابررد ایررن برره دل
کرره درمرران هیجان بینرری می ( پیش2665خواهررد رفررت و )جانسررون،  کیررد بررر  کنررد  مرردار بررا تث
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مواردی همانند همدلی، خود افشایی، درک عمیرق از نیازهرای خرود و نفرر مقابرل، پرذیرش، 
که همگری از عناصرر با یسرته در یره رابطره بیان افکار و احساسات و ایجاد ف ای عاطفی 

کنرد  رونرد نقرش قدرتمنردی در افرزایش میرزان صرمیمیت زوج صمیمانه به شمار می هرا ایفرا 
طور  هررای مثبررت فرررض شررود، صررمیمیت برره ازنظررر جانسررون وقترری رابطرره بررا زمینرره هیجان

که هرر دو رویکررد بافرت نگرر و هیجان مردار،  خودانگیخته پدیدار خواهد شد. لذا باوجودی 
ی را جز مفاهیم اساسری و زیربنرایی رویکررد خرود در نظرر دارنرد امرا از دیردگاه بستگ نظریه دل

بسررتگی نرراایمن  در زنرردگی، انعکاسرری از سرربه دل هررا زوجمرردار مشررکالت  رویکرررد هیجان
کرره باعررش عرردم توانررایی فرررد در برقررراری روابررگ صررمیمانه بزرد شررود و بررر  سررالی می اسررت 

کرودکی برا دو اهمیت رابطه دل کیرد بسریار  ران صرمیمت دوران بزردبستگی دوران  سرالی تث
که منجر می2632دارد )جانسون،  مردار در مقایسره برا رویکررد بافرت  شود ترا رویکررد هیجان ( 

یرادی بره نظریره دل که ازنظر تئروری وابسرتگی ز بسرتگی و هیجانرات  نگر در متایر صمیمت 
 دارند نسبت به درمان بافت نگر ااربخشی بهتری داشته باشد.

نتررایپ پرژوهش حاضررر نشران داد ااربخشرری درمران بافررت نگرر انصرراف محررور و  همچنرین
کاهش دل رویکرد هیجان ، یکسان اسرت و تفراوت معنراداری ها زوجزدگی زناشویی  مدار بر 

مردار  باهم ندارند؛ اما باگذشت زمان ااربخشی رویکرد بافت نگرر نسربت بره رویکررد هیجان
 ابات درمانی بیشتری دارد.

و )خجسررته  (2631پررژوهش )جسرری و همکرراران، های  ایررن فرضرریه بررا یافتررهنتررایپ آزمررون 
اعتمرادی، احمردی، سرعدی پرژوهش )( همسو و با نترایپ 3126مهر، رجبی و سبحانی جو، 

کشاورز افشار،  ( بیرهمسو است.3122پور و 

که )پاینز،  گفت همچنان  ( اشراره 3113؛ ترجمره شراداب،3220در تبیین این یافته باید 
که  زدگی زناشویی زمانی ایجاد می کند دل می مرور زمران امیردی بره تاییرر در  بره ها زوجگردد 

یکررررد  فایرررده می بیننرررد یرررا تاییرررر را بررررای حفرررز رابطررره خرررود بی طررررف مقابرررل نمی داننرررد. رو
کیرد برر انصراف مدار از طریق  هیجان کید بر ابراز هیجانات و رویکرد بافت نگر از طریق تث تث
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کننرد  تاییرر را حرس می ها زوجگردند و  می ها زوجدر رابطه منجر به ایجاد تاییرات در رابطه 
کاهش دل کره از  هرا زوجکند تا  زدگی را در رابطه فراهم می و ایجاد تاییر موجبات  بره سرمتی 

کرراهش  خواهنررد حرکررت مرری رابطرره می کننررد برره همررین دلیررل هررر دو رویکرررد درمررانی باعررش 
 گردند. می ها زوجزدگی زناشویی در  دل

مردار  در خصو  تبیین ابات درمانی بهتر رویکرد بافرت نگرر نسربت بره رویکررد هیجان
کره )پراینز،  زدگی زناشویی می در طول زمان در پارامتر دل گفت همچنان  ؛ ترجمره 3220توان 

در ابتردا شرروع زنردگی احسراس خروبی نسربت بره هرم  ها زوجکند  ( اشاره می3113شاداب،
گذشرررت زمررران و در اارررر دارنرررد و حتررری نسررربت بررره خرررود احسرررا س خررروبی دارنرررد امرررا در اارررر 

کرره رویکرررد بافررت نگررر بررر  زدگرری زناشررویی ایجرراد می هررای یکرردیگر دل واکنش گررردد. ازآنجا
کیرررد می ( نشررران داده اسرررت 2631کنرررد و پرررژوهش )مرررانچ،  انصررراف و عررردالت در رابطررره تث
که رابطره خرود را منصرفانه می کره کننر داننرد بررای حفرز رابطره ترالش می افرادی  د و افررادی 

یرادی نمی رابطه خود را منصرفانه نمی در روابرگ  هرا زوجرو  کننرد ازایرن داننرد بررای آن ترالش ز
کمترر می مرورزمان دل کننرد و بره عادالنه برای حفرز رابطره ترالش بیشرتری می گرردد و  زدگری 

بطره مرورزمان را کننرد و بره بررای حفرز رابطره تالشری نمی هرا زوجبرعکس در روابگ ناعادالنه 
گسست می کره رابطره را ناعادالنره درک می عبارتی شود یا به دچار  کننرد دلیلری  دیگر افرادی 

ها  ( انسرران2631بیننررد و ضررمن اینکرره بنررا برره پررژوهش )مررانچ،  برررای حفررز و تررداوم آن نمی
تنها تمایرل بیشرتری بررای مانردن در رابطره دارنرد  هنگام تثمین شدن منافعشران در رابطره نره

تری بره حفرز و سراختن رابطره دارنرد و در خصرو  روابرگ خرانواده چنانکره بلکره میرل بیشر
مند شوند تمایل بره مانردن و سراختن  ها بتوانند از منافع خانواده و یکدیگر عادالنه بهره زوج

 روز بیشتر خواهد بود. رابطه زناشویی روزبه
مردار  ابات درمانی رویکرد بافت نگر نسربت بره رویکررد هیجانتبیین دیگر در خصو  
کره رویکررد  زدگی زناشرویی می در طول زمان در پارامتر دل توانرد ناشری از ایرن واقعیرت باشرد 

کید منافع و پررداختن بره هزینره سرازی ایرن  هرا در رابطره بره شفاف ها و پاداش بافت نگر بر تث
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مردار  کره رویکررد هیجان (، درحالی2632 ،1گلبروا هرینگ و-پردازد )گانگاما، بارتل حیطه می
ینی، برر  کررار کیررد اسرت )جانسرون و زا هررا  ( و صررف بیران هیجان2636هیجانرات زیربنرایی تث

کررراهش افرررزایش دل گرررردد امرررا در درازمررردت حرررس عررردالت و  شررراید مقطعررری باعرررش  زدگررری 
کررره ابرررات بیشرررتری را خواهرررد داشرررت. همررران کررره پرررژوهش  انصررراف در رابطررره اسرررت  طور 

که تن2،2636کانزاس، فینی و ویلکینسون) ها و منرابع  ازع بر سر تصاحب پایگاه( نشان دادند 
زدگرری زناشررویی  قرردرت و حررذف امتیررازات و منررافع دیگررری موجررب ایجرراد تعارضررات و دل

کند. می  گردد و برای رفع آن، باید رابطه منافع دو طرف را تثمین 
تواننرد در افرزایش  لذا با توجه به نتایپ پرژوهش حاضرر مشراوران و خرانواده درمرانگران می

مردار را برر رویکررد بافرت نگررر  ویی از برین دو رویکررد درمرانی، رویکرررد هیجانصرمیمت زناشر
کرررراهش دل یکرررررد را  زدگرررری زناشررررویی درمررررانگران می ترررررجیح دهنررررد و در  تواننررررد هررررر دو رو

مورداسررتفاده قرررار دهنررد امررا رویکرررد بافررت نگررر ابررات درمررانی بهتررری نسرربت برره رویکرررد 
 دهد. مدار از خود نشان می هیجان

ها بررود. یکررری از  ضررر نیرررز هماننررد هررر پرررژوهش دارای یرره سررری محررردودیتپررژوهش حا
کمبررود محترروای نظررری و تئرروری و راهنمررای عملرری رویکرررد بافررت  محرردودیت های پررژوهش 

مرردار نسرربت برره درمرران بافررت نگررر  مرردار بررود و درمرران هیجان نگررر نسرربت برره رویکرررد هیجان
کارگاهی و تربیت درمرانگر را د های اخیرر داشرته اسرت لرذا  ر دهرهگستردگی آموزش تئوری و 

شرود در خصرو  تربیرت درمرانگر، بنرای پروتکرل درمرانی رویکررد بافرت نگرر و  پیشنهاد می
گیرد. نحوه اجرا پژوهش  های بیشتری صورت 

هرم  سازی ترراز پرداخرت آن های پژوهش حاضر دشواری متوازن یکی دیگر از محدودیت
در ایرران اسرت. در برخری مروارد حتری قروانین  ها زوجبا قوانین اجتماعی و حقوقی خانواده و 

کشررور هم نشررده  تعریف هررا زوجای تررو م باانصرراف و عرردالت  راسررتا بررااخالق رابطرره حقرروقی 
مثال در درمرران  عنوان اسررت و بسرریاری از مرروارد ازنظررر حقرروقی و قرروانین نشرردنی اسررت )برره

                                
1. Gangamma, R., Bartle‐Haring, S., & Glebova, T. 
2. Karantzas, G. C., Feeney, J. A., & Wilkinson, R. 
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کیرد  گرر چره در  میبافت نگر بر آزادی هر دو طررف درمانردن یرا تررک رابطره زناشرویی تث شرود و 
توانررد ایررن خواسررته تررو م باانصرراف از طرررف زن مطرررا شررود امررا ایررن حررق ازلحرراه  درمرران می

سررازی اصررول درمرران بافررت نگررر هماننررد  قرروانین حقرروقی برره زن داده نشررده اسررت( لررذا پیاده
ای تو م با آزادی به خاطر شرایگ فرهنگی بسیار سخت اسرت و افرراد حاضرر بره  اخالق رابطه

گرررذار کررره جامعررره و قررروانین بررره آن ی حقوا هرررا داده اسرررت نیسرررتند در تثییرررد ایرررن  وحقررروقی 
کره وقتری رابطره ازنظرر ترراز 3222، 1توان بره پرژوهش )آمراتو و راجررز محدودیت می کررد  ( اشراره 

پرداخررت متعررادل نیسررت و برره خرراطر شرررایگ جامعرره امکرران رعایررت برخرری حقرروق از طرررف 
عواقرب بردتر دارد درواقرع تحمرل رابطره و عردم بافت و سراختار برین نسرلی ممکرن نیسرت و 

های قرروانین  هررا و محرردودیت گررردد لررذا بررا توجرره برره تفاوت طررالق باعررش ت ررعیف رابطرره می
کشرور پیشرنهاد می شرود درمرانگران در اسرتفاده از رویکررد بافرت نگرر در تعریرف و  موجود در 

د و شررررایگ سرررازی عررردالت و انصررراف و رسررریدن بررره آن نهایرررت دقرررت را داشرررته باشررر پیاده
کشور را مدنظر قرار دهد و در این موارد نظر مستقیم از طرف درمانگر مطرا نگرردد.  فرهنگی 
بررره عبرررارتی درمرررانگر نبایرررد در قالرررب مداخلررره درمرررانی رعایرررت انصررراف و عررردالت عامرررل 

گردد. ها زوجسو استفاده   از یکدیگر در آینده 

که به مردار نروعی روش  کره رویکررد هیجانگیری نهایی با توجه به این عنوان نتیجه ازآنجا
کره بررای  کید دارد و درواقرع هیجران ابرزاری اسرت  که بر تعادل هیجانی تث ایجاد تاییر است 

( و از 2636، 2گیرررد )گرینبرررد ایجرراد شررناخت و درک تاییرررات رفترراری مورداسررتفاده قرررار می
کیرد دارد و ترراز پرداخرت چ کره طرفی رویکررد بافرت نگرر برر عواقرب و پیامردها تث یرزی اسرت 

کراسنر،  کند )بوزورمنی ناج و  ( پژوهش حاضر ما را به سرمت پیشرنهاد یره 2631باید تاییر 
کرررره می مرررردل درمررررانی ترکیبرررری سرررروق می یکرررررد بررررافتی  دهررررد  ترررروان آن را تحررررت عنرررروان رو

                                
1. Amato, P. R., & Rogers, S. J. 
2. Greenberg, L. 
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کرره روش هیجان نام 1مرردار هیجان کرررد برره ایررن صررورت  عنوان ابررزاری برررای  مرردار برره گررذاری 
 گیرد. درمان بافت نگر مورداستفاده قرار سازی مفاهیم  متعادل

 منابع

مردار برر صرمیمیت زناشرویی  درمرانی یکرارچره نگرر و هیجان (. مقایسره ااربخشری زوج3121آرین فر، ن؛ اعتمرادی، ع )
 .7-17های مشاوره .  ها و پژوهش ی آسیب دیده از خیانت همسر. تازهها زوج

های  (. ارایرره الگرروی درمررانی مبتنرری بررر تحلیررل سررازه3122کشاورزافشررار، ا )اعتمررادی، ا؛ احمرردی، خ؛ سررعدی پررور، ا؛ 
مردار برر رضرایت زناشرویی . وزارت  شخصی مراجعان ناسازگار زناشویی و مقایسه اار بخشی آن با درمان هیجان

شناسری و علروم تربیتری اعتمرادی، ع  دانشرکده روان -دانشرگاه عالمره طباطبرایی  -علوم، تحقیقات و فنراوری 
 52های روان درمانی، سال سیزدهم، شماره  (. افزایش صمیمیت زناشویی. تازه3117)

گروهری برر شرادمانی و  -(. ااربخشی آموزش رویکرد راه حل 3112اهرمیان، ا؛ سودانی، م؛ حسین پور، م ) محور به شیوه 
کز مشاوره خرانواده شرهر بوشرهر. ترازه سازگاری زناشویی زوج کننده به مرا هرای مشراوره.  هرا و پژوهش های مراجعه 

1097. 
ی رضررایتمند و دارای تعررارض. هررا زوج(. بررسرری و مقایسرره عرردالت بررین 3126چررای، س؛ زارعرری، ا ) بهمنرری، م؛ فالا

 .112-121(،1)3. درمانی خانواده فصلنامه مشاوره و روان
کررر، ب؛ عالقمنررد، س؛ فالحترری، ش؛ هررومن، ع ) . انتشررارات ازدواجمقیاسررهای سررنجش خررانواده و (. 3121انررائی ذا

 بعثت
یرران. عررذرا  .«ایجرراد رابطرره»مردار  درمررانی هیجان هررای زوج تمرین(. 2665) جانسرون، س ترجمره فاطمرره بهرامرری، زهررا آذر

 (. انتشارات دانژه.3121اعتمادی، شهین صمدی، مینو میرزاده )
هرای اسرالمی  تنری برآموزهمدار مب (. ااربخشی مشاوره هیجان3127جعفری، ف؛ حاج حسینی، م؛ بباری بناب، ب )

 .77-55های مشاوره .  ها و پژوهش های ناسازگار. تازه بر صمیمیت زوج
یکرد درمان هیجان3122) آبادی، ع؛ نوابی نژاد، ش؛ دالور، ع حامدی، ب؛ شفیع مدار برر افرزایش  (. بررسی ااربخشی رو

پژوهشری تحقیقرات مردیریت  –های دانشجو. فصرلنامه علمری  کارآمدی زوج-میزان صمیمیت زناشویی وخود
 (.31مسلسل ) 3122آموزشی. سال چهارم، شماره سوم، بهار 
حل محرور برر بهبرود  (. مقایسه ااربخشی درمان هیجان محور و راه3126حسینی، ب؛ شفیع آبادی، ع؛ فرا بخش، ک )

گرروه  و سراختن مردل پیشرنهادی. رسراله دکترری تخصصری. هرا زوجهای صمیمیت و سازگاری زناشویی  م لفه
 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی. شناسی و مشاوره، دانشکده روان روان

کیفیررت 3126خجسررته مهررر، ر؛ رجبرری، غ؛ سرربحانی جررو، ش ) (. بررسرری ااررر مسررتقیم و بیرمسررتقیم دیرردگاه فهمرری بررر 

                                
1..Emotion-Focused Contextual Therapy (EFCT). 
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ان اهرواز. دانشرکده زناشویی معلمان متثهل شهر اهواز. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه شرهید چمرر
 شناسی و علوم تربیتی. روان

نگر  (. بررسری و مقایسره ااربخشری درمران بافرت3125) خجسته مهر، ر؛ شیرالی نیا، خ؛ سودانی، م؛ احمردی قوزلوجره، ا
کیفیرررت زناشرررویی  انصررراف کوتررراه مررردت برررر صرررمیمیت عررراطفی و  ی هرررا زوجمحور و مشررراوره زناشرررویی تلفیقررری 
کررز مشرر مراجعه اوره شررهر اهررواز. وزارت علرروم، تحقیقررات و فنرراوری . دانشررگاه شررهید چمررران اهررواز. کننررده برره مرا

 شناسی. پایان نامه دکترا. دانشکده علوم تربیتی و روان
(. بررسی نقرش اعتمراد و صرمیمیت در پریش بینری بری ابراتی ازدواج 3122رضایی، ز؛ بوستانی پور، ع؛ حبیبیان، ف )

 .  12-02(، 57های مشاوره, سال دوازدهم) پژوهش ها و در زنان و مردان متاهل. تازه
( برررر دلزدگررری TAای ) (. ااربخشررری آمررروزش تحلیرررل ارتبرررا، محررراوره3122سرررودانی، م؛ دهقرررانی، م؛ دهقررران زاده، ز )

کیفیت زندگی   .312-313. 2. پیاپی 2، شماره 1، نشریه مشاوره و روان درمانی. سال ها زوجزناشویی و 
کیوان؛  یسرته 3120) مقردم زاده، علریصبابی، ف؛ صالحی،  از علرل برروز جردایی عراطفی:  هرا زوج(. ادراک و تجربره ز

 .5-13های مشاوره .  ها و پژوهش ای به روش پدیدارشناسی. تازه مطالعه
کبرررررری امربررررران، ا گروهررررری برررررر دلزدگررررری  درمرررررانی هیجان (. اارررررر بخشررررری زوج3121) صرررررفانیا، م؛ ا مررررردار بررررره شررررریوه 

 مشاوره و سالمت روان،قوچان.زناشویی،چهارمین همایش ملی 
کر، ب؛ نوابی نژاد، ش؛ فرزاد، و ) درمرانی  مردار و زوج درمرانی هیجان (. بررسی ااربخشری زوج3123فالا زاده، ه؛ انائی ذا
 .7، 52های مشاوره.  ها و پژوهش ها. تازه سیستمی تلفیقی در حل صدمه دلبستگی زوج

انی مبتنرری بررر دلبسررتگی در افررزایش صررمیمیت زناشررویی. اولررین درمرر (. ااربخشرری زوج3121فیررروزی، ش؛ بفرراری، ع )
 های اجتماعی و فرهنگی ایران. شناسی آسیب همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روان

کیررانی، ا؛ مجرررد، آ ) کیرروی، ا؛  کرراهش  (. مقایسرره ااربخشرری مشرراوره سیسررتمی برروئن و راه3120قمررری  حررل محررور بررر 
 -وزارت علروم، تحقیقرات، و فنراوری  -زناشرویی در زنران ناسرازگار. دولتری ریسه طالق، دلزدگی و ناسرازگاری 

 شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان -دانشگاه محقق اردبیلی 
گران، س؛ اسماعیلی، ف؛ ولویی، ق؛ زوار، م (. پیش بینری دلزدگری زناشرویی 3121) کیانی چلمردی، ا؛ اسدی شیشه 

کرز بهزیسرتی شرهر اردبیرل. بر اساس ابرازگری هیجانی و اسنادهای  کننده بره مرا زناشویی در افراد متاهل مراجعه 
 .11-71های مشاوره .  ها و پژوهش تازه

گالسررر و درمرران هیجان3127موسرروی، ف؛ اسررکندری، ا؛ برراقری، ف ) مرردار بررر  (. مقایسرره ااربخشرری واقعیررت درمررانی 
جامعره شناسری آمروزش و پررورش شرماره  کیفیت زناشویی و رضایت زناشویی در زنان خیانت دیده شهر تهران.

 317-353شماره صفحه  27بهار و تابستان  0
بررسی رابطه دلزدگی زناشویی با عوامل جو سرازمانی در پرسرتاران زن (. 3110نویدی، ف؛ ادیب راد، ن؛ صبابیان، ز )

 .215-271، 1، شماره 33شناسی. دوره  . مجله روانو مرد
گروهرری زوج (.3120وکیلیرران، س؛ بسررتان، ن )  مرردار بررر بهبررود صررمیمیت زناشررویی.  درمررانی هیجان ااربخشرری آمرروزش 

 شناسی، مشاوره و آموزش در ایران. پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویپ علوم تربیتی،روان
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