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  The effectiveness of Emotionally Focused Couple Therapy on Coping Strategies 
in Couples Referred to Tehran Counseling Centers 
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 چكيده

 و همچنین ترکمش زندگی و خود از فرد ت ثیرپذیری و فرد ارزیابی چگونگی به زوجین مقابله چگونگی زوجین، روابط بحث در :زمينه

 تنیدگی عامل با فرادا مقابله راهبردهای زناشویی، روابط در کنندهتعیین متغیرهای از یکی. دارد بستگی زوجین از یك هر دلبستگی هایسبك

 نندهکمراجعه زوجین در ایمقابله راهبردهای بر مدارهیجان درمانی زوج اثربخشی بررسی هدف با پژوهش این :هدف. کرد اشاره توانمی

 .بود یپیگیر دوره و کنترل گروه با آزمونپس -آزمونپیش  طرح از و تجربینیمه پژوهش روش :روش. شد اجرا تهران مشاوره مراکز به

 91 عدادت آنها میان از که بودند کرده مراجعه تهران مشاوره مراکز به زناشویی هایتعارض دلیل به که زوجینی کلیه شامل پژوهش جامعه

 استفاده ردمو ابزار. گرفتند قرار کنترل و آزمایش گروه دو در تصادفی جایگزینی روش با و انتخاب هدفمند گیرینمونه روش به زوج

 و تغیرهم چند کواریانس متغیره، یك کواریانس تحلیل نتایج :هايافته. بود( 5989) ووینتراب کارور، شیرر ایمقابله راهبردهای یپرسشنامه

 وجز و دارد وجود آماری معنادار تفاوت مداخله از پس کنترل و آزمایش گروه دو عملکرد بین که داد نشان تحلیل مکرر گیریاندازه

( >11/1p) مدارمس له ایمقابله راهبرد افزایش و (>11/1p) ناکارآمد و مدارهیجان ایمقابله راهبردهای کاهش موجب مدارهیجان درمانی

 با جنسیت رمتغی تعاملی اثر اما است بوده مؤثر مقابله راهبردهای بر مدارهیجان درمانی زوج که داد نشان مظالعه :گيرینتيجه. است شده

 زوجین ای،مقابله راهبردهای مدار، هیجان درمانی زوج :كليدها واژه. نداد نشان ایرابطه مدارهیجان درمانی زوج
Background: In the literature of couples ' relationships, how couples deal with is dependent on how to assess 

the individual and the impact of the individual and their shared life as well as the attachment styles of each 

couple. One of the crucial variables in marital relations is the coping strategies with the tension factor. Aims: 
The current research was carried out with the aim of investigating the effects of Emotionally Focused Couple 

Therapy (EFCT) on Coping Strategies in Couples Referred to Tehran Counseling Centers. Methods: Method 

of research was semi-experimental (pre-Test, Post-Test, Follow-up) with control group. The study population 

included all couples who referred to counseling centers due to marital conflicts. Sampling was purposeful in 

which 30 couples, were selected, and randomly divided into two groups (15 couples each). Experimental 

group received 10 sessions EFCT once a week. After the end of the intervention, both the experimental and 

control groups were performed post-test in the studied variable and after two months, the follow up test was 

performed. Tool was coping strategies resources1989(CSR). Covariance& Repeated measures analysis were 

used for data analysis. Results: The results showed that the Emotionally Focused Couple Therapy reduced 

the emotional and inefficient coping strategies(P>0.05) and increased problem-focused coping strategies 

(P>0.05). Conclusion: It can be concluded that the effect of Emotionally Focused Couple Therapy in Couples 

Referred to Tehran Counseling Centers. has been effective also the results of the findings showed that there 

was no significant difference in gender variable in coping strategies between couples. Key words: 
Emotionally Focused Couple Therapy, Coping Strategies, couple  
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 مقدمه

 از استفاده با که است تغییر حال در و زنده ایجوهره خانواده

 یك دارطرح و تعاملی دائمی، ارتباطی جریان در و خویش اعضای

. یابدمی گسترش مکان و زمان طول در و کندمی سازماندهی را کل

(  5989)  زیلباخ که خانواده یك زندگی مراحل هایچرخه به توجه با

 ستهواب بسیار زندگی مراحل چرخه هر از گذر نحوه کند،می بررسی

 و( شوهر و زن)  چرخه این اصلی محورهای ارتباطی تعامل به

 ائلمس جمله از دیگر محیطی تغییرات با ایشان مقابله راهبردهای

 ،دهد می نشان هابررسی که طور همان. باشدمی اقتصادی اجتماعی

-المتس حوزه در ایکنندهتعیین عامل تنیدگی با مقابله راهبردهای

 بخصوص فردی بین روابط و( 2115پیکو، )جسمانی بهزیستی روانی،

( 5999) الزاروس (.5996کایزر، ) شودمی محسوب زوجین روابط

 قابلیت هب بلکه خارجی هایموقعیت به تنها نه تنیدگی است معتقد

 خصش هر. دارد بستگی نیز مقابله هایشیوه و فرد پذیریآسیب

 این و دارد زاتنش موقعیت با مقابله مورد در تجربیات از ایتاریخچه

 رب اندازه همان به و حادثه یك از وی اولیه ارزیابی بر است ممکن

-طبقه(. 5994، برسفورد)بگذارد ت ثیر مقابله هایشیوه انتخاب روی

 هس  همکاران و کارور.  است شده مطرح مقابله از متفاوتی هایبندی

 دار،ممس له مقابله شامل که کنند می ذکر ایمقابله راهبردهای نوع

 مقابله(. 5989همکاران،  و کارور)است  ناکارآمد و مدارهیجان

 مشخص مانند هاییشیوه و است مشکل کنترل جهت در مدارمس له

 عمل و مشکل سنجیدن مشکل، حل هایراه یافتن مشکل، کردن

 که نیزما و دارد موقعیت بر تسلط به تمایل مقابله این. است کردن

 مورد داد انجام توانمی سودمندی و بنیادی کارهای شود احساس

 هیجانات کاهش جهت مدارهیجان مقابله. گیردمی قرار استفاده

 کارب آمده بوجود آورتنیدگی عامل اثر در که فشارآوری و دردناک

 در اًمستقیم که هستند هاییواکنش شامل مقابله این. شودمی برده

-همجموع ناکارآمد مقابله. کنندمی عمل احساسی و جسمانی سطوح

 بهبود ای فشار منبع تغییر برای که هستند ایمقابله هایشیوه از ای

 منجر اهاگ که شده گرفته نظر در فشارزا موقعیت از ناشی احساسات

شیرر،  و کارور)شودمی شرایط شدن بدتر یا موقعیت شدن تروخیم به

 ونگیچگ به زوجین مقابله چگونگی زوجین، روابط بحث در(. 5994

. دارد ستگیب مشترک زندگی و خود از فرد پذیری ت ثیر و فرد ارزیابی

 که هاییزوج درگیری میان تفاوت مهمترین( 5991) گلمن اگرچه

-می جدایی به کارشان نهایت در که آنهایی و دارند سالم ازدواج

 نشاندن فرو به که داندمی راهبردهایی از استفاده در را انجامد

 با( 5994)همکاران و کوباک. کندمی کمك ها بحران و هاتنیدگی

 را اشوییزن مشکالت دلیل و پرداختند موضوع این به ترعمیو تحلیل

 به تهدیدآمیز دلبستگی رابطه وقتی. دانستند دلبستگی عالئم تحریف

 ،(بیندمی دسترس قابل غیر را خود همسر ، زن یك وقتی مثال)آید نظر

 حریفت است ممکن دهند،می تهدید از خبر که طبیعی منفی هیجانات

 بوجود را زناشویی مشکالت که شوند ابراز ایشیوه به و شده

 به ربیشت نتیجه در و شود مضطرب و آشفته است ممکن زن)آورند

 ترتیب نای به. شوند منجر منفی عواطف افزایش به و (بچسبد شوهرش

 این اب احتماال زوج این. کند عمل سازگارانه شیوه به نیست قادر او

-عقب اربسی شوهر و وابسته بسیار زن که آیندمی درمان به شکایت

 ت،اس ایرابطه مشکل مورد، این در سطحی مشکل. کند می نشینی

-زوج نابراینب. است دلبستگی امنیت تهدید بنایی، زیر مشکل چه اگر

 اردو زناشویی یرابطه ترکامل و بالغانه یمرحله به توانندمی هایی

-لهمقاب هایمهارت و هاآگاهی و فردی بین ارتباط امنیت از که شوند

 وییگپاسخ و هیجانی تجربه به نسبت بودن باز قالب در الزم ای

 از ایمدهع بخش. باشند برخوردار یکدیگر یه نسبت پذیرتر انعطاف

 دشهخ امنیت احساس وقتی که کندمی حمایت عقیده این از مطالعات

 جربهت یا داده انجام را هاییفعالیت افراد افتد،می خطر به و شده دار

-می سیبآ ارتباط به رفتاری، و عاطفی شناختی، سطو در که کندمی

 را ینهزم خود ینوبه به که یابدمی کاهش  زناشوییرضایت  و رساند

 امروزه. سازد می فراهم طالق جمله از حادتر مسایل بروز برای

 و تعارضات کاهش هدف با درمانی زوج گوناگون رویکردهای

 از یکی. است آمده وجود به هازوج میان ارتباطی آشفتگی

 ها،زوج زناشویی مشکالت حل در درمانی زوج مؤثر رویکردهای

 اوایل در   EFCTمدار هیجان درمانی زوج. است مدارهیجان رویکرد

 توسط کارآمد و فعال زوجی مداخالت فقدان به پاسخ در 5981 دهه

 یمشاهده پی در EFCT. شد مطرح گرینبرگ لزلی و جانسون سوزان

 بازسازی در که توفیقات بررسی و درمان تحت هایزوج دار نظام

 موفقیت لدالی از یکی. شد ایجاد داشته، دنبال به آنها فرسایشی روابط

 رایب که است این در کنندمی ت یید تجربی شواهد که EFCT نتایج

 دلبستگی چارچوب از ارتباطی هایناکارآمدی درمان و درک

 گفت توانمی واقع در(. 5999هیوی،  و کریستنس)شودمی استفاده

EFCT نبیرو به هم و درون به هم که است یکپارچه رویکرد یك 
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 دفرآین و آزمایی تجربه فرآیند(. 5999 همکاران، و جانسون)دارد نظر

 وگرینبرگ،  گلدمن)هستند درمانگر هایمحك سنگ تعامل،

 كی هر بنایی زیر هایپاسخ به دسترسی درمان یاولیه هدف(. 2112

 که هستند هاپاسخ این واقع در. است آنها مجدد پردازش و هازوج از

. انجامدمی هازوج محدود و خشن و خشك هایگیریموضع به اغلب

 بتواند که است جدید تعاملی رویدادهای ایجاد درمان، دوم هدف

 هازوج از یك هر برای سالم و ایمن منبع یك عنوان به را رابطه

 در تغییر فرآیند(. 2116گرینمن،  و جانسون)کند مجدد تعریف

EFCT ، در. یابدمی تدوین درمانی گام نه  و مرحله سه قالب در 

 به دوم مرحله در منفی، تعامل هایچرخه زدایی تنش به اول مرحله

-یکپارچه و تحکیم به سوم مرحله در و تعاملی های گیریموضع تغییر

 که قالبی(. 2114جانسون،)پردازدمی جدید هایگیری موضع سازی

 یهمسران برای که طالق برای قاطع هایزوج برای نه است، شده ارائه

 افتادن گیر انشاصلی مشکل و هستند دلبسته یکدیگر به هنوز که است

 پژوهش(. 2119ویفن،  و جانسون)است معیوب تعاملی هایچرخه در

 شیاثربخ و مقابله راهبردهای بررسی به مجزا طور به مختلفی های

. ودش می اشاره آنها از برخی به که پرداختند مدارهیجان درمانی زوج

  راهبردهای که افرادی داد نشان( 2111) پریس و دلنگویس بررسی

 و ردگیافس از تریپایین سطوح بردند،می بکار فعاالنه را مدارمس له

 چه و ازتنیدگی رویداد از پس بالفاصله چه را تنیدگی و اضطراب

 بررسی در( 2151)  اسیك و دنیز. دهندمی نشان آن از پس ها مدت

 با مقابله راهبردهای و زندگی از رضایت منفی، و مثبت احساسات

 با  افراد هک که یافتند دست نتیجه این به ترک دانشجویان در استرس

 راهبرد از ندداشت ناایمن دلبستگی که افرادی از بیش ایمن دلبستگی

 طالعه،م نظیر چندی تحقیقات در. کردند استفاده مدارمس له ایمقابله

 چه هر که است شده اشاره نکته این به( 2111) همکاران و هاستینگز

 افراد ابد،ی افزایش زاتنیدگی های موقعیت با مقابله و مقاومت توانایی

. کنندیم استفاده مدارهیجان مقابله نظیر مؤثر کمتر هایشیوه از کمتر

 اایمنن دلبستگی سبك عنوان با پژوهشی در( 2152)  همکاران و سیلوا

 با راداف گرایش که دادند نشان هیجانی تنظیم ایمقابله راهبردهای و

 زااسترس ثهحاد سمت به اتوماتیك طور به اضطرابی دلبستگی سبك

 فرد اضطرابی نمره چه هر و کندمی پیدا سوق آن در سازیغرقه و

 امور لکردعم در کهبطوری بود خواهد شدیدتر او گرایش باشد، بیشتر

 پژوهشی( 2154)  همکاران و گاریسون. شوندمی اختالل دچار روزانه

 انجیمی متغیرهای عنوان به ذهنی نشخوار و هیجانی اجتناب عنوان با

 نشان ایجنت. دادند انجام هیجانات و دلبستگی هایسبك بین رابطه در

 بیشتر یرند،گمی باالتری نمره اضطرابی دلبستگی در که افردای که داد

 و چرایی به ذهنی اشتغال جمله از ناکارآمد راهبردهای سمت به

 ارندد گرایش مضطربانه و منفی تفکر زا واسترس حوادث سرانجام

 و پیرسون و( 2152) همکاران و النسیانا پژوهش با نتیجه این که

 نشخوار و دلبستگی سبك بین رابطه حوزه در( 2151) همکاران

 بررسی در( 2155) همکاران و هولمبرگ. است همسو ناکارآمد

 گرمداخله رمتغی بعنوان استرس شدت و بزرگساالن دلبستگی سبك

 و تنابیاج دلبستگی سبك بین که دادند نشان مقابله راهبردهای در

 ذهنی، درگیری عدم و انکار همچون ناکارآمد ایمقابله راهبردهای

 همکاران و مرادی. دارد وجود معناداری رابطه رفتاری و عاطفی

 ناشوییز تعارض و ایمن دلبستگی سبك بین که دریافتند( 5991)

 اثربخشی( 2154) همکاران و احمدی. دارد وجود منفی معنادار رابطه

EFCT  را آزمایش گروه زناشویی تعارضات در معنادار کاهش بر 

 ت ثیر عنوان با پژوهشی( 2154)ن  همکارا و سلطانی.م. کردند گزارش

 انجام نابارور زوجین هیجانی پریشانی بر مدارهیجان درمانی زوج

 روهگ در را استرس و اضطراب، افسردگی معنادار کاهش نتایج. دادند

 بین ارمعناد تفاوت که داد نشان نتایج همچنین. کرد گزارش آزمایش

 دتم طول و درآمد شغل، تحصیالت، سطو جنسیت، نظر از گروه دو

 (5996)همکاران  و بشارت. نداشت وجود ناباروری و ازدواج

 در ندهست ناایمن دلبستگی سبك دارای که افرادی که دریافتند

 د؛دارن مشکل همسر، با خصوصبه شخصی، بین روابط برقراری

 تمدیری و تنظیم دشواری ت ثیرتحت حدودی تا که مشکالتی

 عنوان با پژوهشی( 2156)  همکاران و وایب. گیرندمی شکل هاهیجان

 در غییرت نقش: مدارهیجان درمانی زوج در پیگیری نتایج بینیپیش

 نتایج .دادند انجام عاطفی، مشارکت و خاص رابطه دلبستگی اعتماد،

 رضایت زایشاف باعث اجتنابی دلبستگی کاهش که داد نشان پیگیری

 به پژوهشی در( 2118)همکارانش  و گرینبرگ .شودمی زناشویی

 در درمانی روان آموزش و EFCT درمان اثربخشی تفاوت بررسی

 مطالعه نتایج اندو پرداخته هیجانی های آسیب بیان و بخشش تسهیل

 یانب و بخشش بهبود در بیشتری ت ثیر ، EFCT که است داده نشان

 هداشت افراد در درمانی روان آموزش به نسبت فردی بین تعامالت

 و قابلهم راهبردهای درباره که مطالبی و پژوهش پیشینه مرور با. است
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 هازوج مشکالت درمان در مدار هیجان درمانی زوج رویکرد کارایی

 کارایی بر  دیکاربر تحقیقات تاکنون اینکه به عنایت با و شد پرداخته

 هایپژوهش در جنسیت متغیر و ایمقابله راهبردهای بر رویکرد این

 بررسی هدف با حاضر پژوهش لذا. است نگرفته صورت داخلی

 نزوجی در ایمقابله راهبردهای بر مدارهیجان درمانی زوج اثربخشی

 شد. انجام تهران مشاوره مراکز به کننده مراجعه

 هافرضيه

 طرح است:ها و سؤاالت پژوهش این چنین قابل فرضیه

ی امدار بر بکارگیری راهبردهای مقابلهزوج درمانی هیجان -5

 ت ثیر دارد.

 مدار بر واریانساثر تعاملی جنسیت با زوج درمانی هیجان  – 2

 متغیرهای وابسته ت ثیر دارد.

 روش

 زمونآ پس -آزمونپیش با تجربینیمه طرح یك حاضر پژوهش

 کلیه ملشا پژوهش جامعه. است بوده پیگیری دوره و کنترل گروه  با

 طومنا مشاوره مراکز به زناشویی هایتعارض دلیل به که زوجینی

 کرده مراجعه( 21منطقه ،51منطقه ،6منطقه ،9منطقه ،2منطقه) تهران

 مقابله راهبردهای آزمون در که زوج 91 تعداد آنها میان از که بودند

 بکس میانگین از باالتر معیار انحراف یك ناکارآمد و مدارهیجان

 را مدارهیجان درمانی زوج به ورود معیارهای همچنین و بودند نموده

 زمایشآ گروه دو در تصادفی جایگزینی روش با و انتخاب داشتند،

 طور هب یك هر آزمایش گروه هایزوج سپس. گرفتند قرار کنترل و

 درمانی زوج( هفته در جلسه یك) ایدقیقه 91 جلسه 51 در مجزا

 شآزمای گروه دو هر از مداخله پایان از بعد. یافتند حضور مدارهیجان

 زا پس و آمد عمل به مطالعه مورد متغیرهای در آزمونپس کنترل و

 .گردید اجرا پیگیری آزمون نیز ماه دو گذشت

 ابزار

 چند ابزاری پرسشنامه این(: CS-R) مقابله راهبردهای پرسشنامه

 یم بررسی را استرس به افراد دهیپاسخ هایشیوه که است بعدی

 خود مدل و استرس از الزاروس مدل براساس پرسشنامه این. کند

 شده ارائه( 5989) و وینتراب کارور، شیرر توسط که رفتاری دهینظم

 هبازش پور و محمدخانی ذوالفقاری، وسیله به و است گردیده تهیه

 های سمقیا سایر از استفاده با و ایرانی فرهنگ به توجه با و ترجمه

 هک آنجایی از. است گرفته قرار نظر تجدید مورد موجود ایمقابله

 در هک هاییمقیاس نبود، ایمقابله رفتارهای یکلیه حاوی فهرست

 اضافه آنها به نیز بودند شده بررسی( 5989) مایر و آپستاین مطالعه

 این(. 5916شهباز،  پور و خانی محمد ذوالفقاری،)است شده

 هگزین پنج از طبقه هر که است طبقه 58 و ماده 12 حاوی پرسشنامه

 ابومط بعالوه. شودمی داده نمره چهار صفرتا از و است شده تشکیل

 هک است کلی مقوله سه شامل فهرست این آزمون، نظری بنای زیر

 مقابله هیجان، رب متمرکز مسئله، مقابله حل بر متمرکز مقابله: از عبارتند

 و کارور توسط آزمون این و پایایی اعتبار. مؤثر غیر و ناکارآمد

 هب مربوط شواهد. شد بررسی جداگانه مطالعه سه در( 5989)همکاران

 اول هنمون .آمد بدست نمونه دو روی بر بازآزمایی طریو از آن پایایی

 6 از بعد دانشجو 556 دوم نمونه و هفته 8 از پس دانشجو 89 شامل

 التتمای خودسنجی که دهدمی نشان نتایج. شدند بازآزمایی هفته

 و تباراع. است باالیی ثبات دارای ایمقابله مقیاس توسط ایمقابله

 بررسی محمدخانی و ابراهیمی توسط نیز ایران در پرسشنامه این پایایی

 پایایی ضریب 5915 ذوالفقاری و محمدخانی بررسی در و است شده

 یآزمودن ده روی بر هفته دو فاصله به آزمون دوباره اجرای از حاصل

  .است شده گزارش 99/1

 هاها و يافتهداده

 سپس و اهیافته توصیفی تحلیل و تجزیه ابتدا حاضر پژوهش در

 انجام( یپژوهش هایفرضیه آزمون) هایافته استنباطی تحلیل و تجزیه

 کنترل و آزمایش گروه دو در 5 جدول نمرات مقایسه و بررسی. شد

 مورد متغیرهای آزمونپس در هاآزمودنی نمرات افزایش از حاکی

 نرمال املش کواریانس تحلیل هایفرضپیش بررسی. باشدمی بررسی

 یلكو شاپیرو آزمون از. استفاد با وابسته متغییرهای توزیع بودن

(11/1<p )لوین هایواریانس همسانی(11/1<p )این برقراری 

 پراش مه متفییرهای بین همبستگی همچنین. دهدمی نشان را هامفرضه

 تغیرهایم بین پیرسون همبستگی بررسی. دارد قرار متوسط سطو در

 (45/1) از باالتر همبستگی موارد از یك هیچ در که داد نشان همپراش

 اثر داریمعنی سطو و F مقدار بررسی این، بر افزون. ندارد وجود

 داریمعنی عدم از حاکی مستقل و همپراش متغیرهای بین تعامل

(11/1<p )یبش همسانی شرط پیش برقراری نتیجه در. است هاتعامل 

 .دهدمی نشان را رگرسیون

 هگرو نمرات میانگین که دهدمی نشان هاگروه میانگین مقایسه

 پیدا افزایش ایمقابله راهبردهای در کنترل گروه با مقایسه در آموزش

 .است کرده

 هاآزمون همه معناداری سطوح که دهدمی نشان 2 جدول نتایج
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 را( انکوام) متغیری چند کواریانس تحلیل آزمون از استفاده قابلیت

 عهمطال مورد هایگروه در که دهندمی نشان نتایج این. شماردمی مجاز

. اردد وجود معناداری تفاوت وابسته متغیرهای از یکی حداقل نظر از

 ایمتغیره به توجه با گروه دو بین تفاوت دهدمی نشان اتا مجذور

. است درصد 16 تفاوت این میزان و. است معنادار مجموع در وابسته

 گروه دو بین اختالف به مربوط واریانس درصد 16 از بیش  یعنی

 .باشد می وابسته متغیرهای متقابل ت ثیر از ناشی

 سطو در مقابله راهبردهای کل نمره ،9 جدول نتایج به توجه با

11/1=α انیدرم زوج  که گرفت نتیجه توانمی لذا. باشدمی معنادار 

 .اردد ت ثیر ایمقابله راهبردهای بکارگیری بر( EFCT) مدارهیجان

 

 

 و کنترل گروه در مدارمس له ایمقابله راهبردهای میانگین مقایسه. 5جدول
 آزمایش

 متغیر
آزمونپیش گروه آزمونپس   

 M SD M SD 

مدارمس له  
5111/69 کنترل  11859/1  1111/69  45521/6  

61148/6 9111/19 11169/6 8111/62 آزمایش  

 مدارهیجان
59/12 کنترل  64/4  8/15  19/4  

 12/1 4/16 62/1 1/69 آزمایش

 ناکارآمد
65929/9 166/41 کنترل  8111/41  19421/2  

 9458/9 166/91 511/51 1111/41 آزمایش
 

 

 مطالعه مورد گروه دو در( MANCOVA) متغیری چند کواریانس  تحلیل معناداری آزمون نتایج. 2جدول

 نام آزمون
 

 شاخص منابع تغییرات
 مجذور اتا سطو معناداری dfخطا  dfفرضیه  f مقدار

 a 815 /91 111/1 111/14 111/1 168/1 292/1 مدارمس له

 a 198/94 111/1 111/14 111/1 169/1 291/1 مدارهیجان

 a 129/96 111/8 111/15 111/1 811/1 511/1 ناکارآمد

 

 
 

 راهبرد بکارگیری بر( EFCT) مدار هیجان درمانی زوج ت ثیر مورد در متغیره چند کواریانس تحلیل آزمون نتایج خالصه. 9جدول

 ایمقابله های

 F میانگین مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات شاخص منابع تغییرات

 مدارمسأله

 500/85 5/5890 1 05/5890 گروه اثر

  955/04 09 555/4090 خطا

   05 555/515458 کل

 مدارهیجان

 44/158 0/5003 1 055/5003 گروه اثر

  004/40 09 555/1049 خطا

   05 555/401009 کل

 ناکارآمد

 190/53 5/1349 1 503/1340 گروه اثر

  004/40 09 555/1094 خطا

   05 555/155505 کل

 

 

 مورد در متغیره چند کواریانس تحلیل آزمون نتایج خالصه

 بکارگیری بر( EFCT) مدارهیجان درمانی زوج ت ثیر پایداری

 معناداری سطو در F آماری مشخصه مقدار ایمقابله راهبردهای

11/1=α نتیجه توانمی درصد 91۶ احتمال با یعنی است معنادار 

 مراحل در( بررسی مورد متغیرهای در افزایش)تغییر که گرفت

 لفمخت مراحل در تعقیبی آزمون نتایج. است معنادار آزمون مختلف

 مرحله سه میانگین که دهدمی نشان نیز آزمایش گروه در آزمون

  نابراینب .دارد معناداری تفاوت نیز پیگیری و آزمونپس آزمون،پیش

 راهبردهای بکارگیری بر( EFCT) مدارهیجان درمانی زوج ت ثیر

 ماه 2 گذشت از بعد ناکارآمد و مدارهیجان مدار،مس له ایمقابله

 .است مانده پایدار

  آزمون همه معناداری سطوح که دهدمی نشان 4جدول نتایج
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 را( انکوام) متغیری چند کواریانس تحلیل آزمون از استفاده قابلیت

 مورد هایگروه در که دهندمی نشان نتایج این. شماردنمی مجاز

 و گروه تعامل در وابسته متغیرهای از یکی حداقل نظر از مطالعه

 .ندارد وجود معناداری تفاوت جنسیت
 

 (MANCOVA) متغیری کواریانس چند  تحلیل ویلکز معناداری المبدا آزمون نتایج. 4جدول

 سطو معناداری dfخطا  dfفرضیه  f مقدار تغییت منابع شاخص

 a984/1 111/4 111/19 424/1 995/1 جنسیت

 a941/529 111/4 111/19 .000111/1 199/1 گروه

 a151/1 111/4 111/19 121/1 969/1 جنسیت*گروه

 

 

(  بر واریانس EFCTمدار)با زوج درمانی هیجان . خالصه نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره در مورد  اثر تعاملی جنسیت1جدول

 متغیرهای وابسته

 سطو معناداری F FFمجذورات   میانگین  df مجموع مجذورات شاخص منابع تغییرات

 اثر جنسیت

 984/1 111/1 111/1 151/1 5 151/1 مدارمس له

 211/1 468/5 648/5 661/45 5 661/45 مدارهیجان   

 411/1 699/1 699/1 661/6 5 661/6 ناکارآمد

 اثر گروه

 111/1 911/95 911/95 9/9981 5 9/9981 مدارمس له

 111/1 662/541 541 4/9111 5 4/9111 مدارهیجان

 111/1 221/585 585 1/5128 5 1/5128 ناکارآمد

 تعامل جنسیت و گروه

 942/1 951/1 951/1 151/41 5 151/41 مدارمس له

 994/1 912/1 912/1 161/24 5 161/24 مدارهیجان

 111/5 111/1 111/1 111/1 5 111/1 ناکارامد

 
 

 در گروه با جنسیت تعامل در F مقدار  چون ،1 جدول نتایج طبو

 ثرا  که گرفت نتیجه توانمی لذا. باشدنمی معنادار α=11/1 سطو

 واریانس بر( EFCT)مدارهیجان درمانی زوج با جنسیت تعاملی

 وابسته ت ثیر ندارد. متغیرهای

 گيریبحث و نتيجه

 هیجان درمانی زوج اثربخشی بررسی هدف با حاضر پژوهش

 اورهمش مراکز به کنندهمراجعه زوجین در ایمقابله راهبردهای بر مدار

 نبی داد نشان پژوهش نتایج که گونههمان. گرفت صورت تهران

 و بودند نموده دریافت را مدارهیجان درمان مداخله که زوجینی

 راهبردهای میزان نظر از بودند، نکرده دریافت را درمان که زوجینی

 ابلهمق راهبردهای کهبطوری داشت وجود داریمعنی تفاوت ایمقابله

 دارمهیجان ایمقابله راهبردهای میزان و کرد پیدا افزایش مدارمس له

 قرار مدارهیجان درمانی زوج مداخله تحت که زوجینی ناکارآمد و

 حاضر ژوهشپ نتایج. بود یافته کاهش داریمعنی طور به بودند، گرفته

اسیك  و دنیز های پژوهش در شده ذکر تحقیقات هاییافته با

 ؛(2152)همکاران  و سیلوا ؛(2111)همکاران  و هاستینگز ؛(2151)

 همسو( 2155) همکاران و هولمبرگ و( 2111)پریس  و دلنگویس

 حلیلت از حاصل نتایج شد مشاهده هایافته بخش در که همانطور. است

 تکیه و تعمیم در نتیجه در. است شده حفظ پیگیری مرحله در آماری

 قبلی العاتمط با نتیجه این که گذاشت صحه توانمی پژوهش نتایج بر

 EFT هک است داده نشان فراتحلیل های یافته کهبطوری. است همسو

 هایزوج. باشدمی بخش نوید و توجه قابل بسیار اثربخشی دارای

 آشفتگی از درصدی 19 تا 11 کاهش تحلیل این در شده داده شرکت

-جلسه 52 تا 51 طی را معنادار بهبود درصدی 91 نرخ یك و زناشویی

 بهبود درصدی 91 نرخ با قیاس در میزان این. اندداده نشان درمانی ی

-نظر می به. است آمده حاصل رفتاری مداخالت ینتیجه در هازوج

 دندار درمان یخاتمه از پس بازگشت موضوع با مشکلی EFT آید

، آدیس و جاکوبسن)است  رفتاری هایدرمان در شایع مشکلی که

 دت یی مدارهیجان درمانی زوج ثبات دیگر مطالعات همچنین(. 5999

 و دنتون ماه، 24 از پس( 2156) همکاران و وایب جمله، از کردند

 در EFT مطالعه حتی و کرد اشاره ماه 6 از پس( 2152)  همکاران

-یماریب دارای کودکان والدین یعنی شده لحاظ جمعیت پرخطرترین

  همکاران و لی و ماه 24 از بعد(  2112)  همکاران و کلوثیر مزمن، های

 است. داشته نتایج ثبات ماه 6 از پس( 2151)



 181                                                                                                                                          فرد ایدکانه وکیلی، فریده کند، پریوشتازه فریبا ابراهیمی

 

 هیجان همقابل راهبرد گفت توانمی آمده بدست نتایج تبیین در

 كی هر که است ناسازگار  ثانویه هیجانات واقع در ناکارآمد و مدار

 هایچرخه در و دهدمی نشان خود از تعاملی چرخه در زوجین از

 امانتق خصومت، خشم، مانند احساساتی ثانوی، هیجانی هایپاسخ

 نیهیجا هایپاسخ. کنندمی تجربه را مفرط گناه احساس یا جویی

 همسر از کردن بدگویی مثل هیجانی مقابله راهبردهای در نیز ثانوی

 عاطفی حمایت جلب برای تالش و او حضور عدم یا حضور در

 به آوردن روی یا و انکار ،(5992همکاران،  و سیمپسون) دیگران

 قابلهم راهبردهای در یا و یابندمی بروز افراطی جبران شکل به مذهب

 عدم عاطفه، بر تمرکز همچون اجتنابی مقابله شامل - ناکارآمد

 ستفادها مانند مؤثر غیر مقابله و رفتاری درگیری عدم ذهنی، درگیری

 منبع یرتغی برای -که است خرافی تفکر و آرزومندانه تفکر دارو، از

 که ابندی می بروز زا فشار موقعیت از ناشی احساسات بهبود یا فشار

-می نجرم عاطفی شرایط شدن بدتر یا موقعیت شدن تروخیم به گاهاً

 دلبستگی هایسبك از آگاهی(. 5989همکاران،  و کارور)شوند 

 کند کمك درمانگران به تواندمی مدارهیجان درمانی زوج در افراد

 نهمچنی و بپردازند همسران امنیت الگوهای و سطو ارزیابی به تا

 مجزا ورط به را آیدمی پیش پذیرآسیب هایزوج برای که مشکالتی

 جانهی  دلبستگی، هایسبك بررسی در. کنند بررسی زوج هر در

 فتگیآش این دادن تغییر و ارتباطی آشفتگی نمایش در را اول نقش

 در. ردازدپمی دلبستگی رفتارهای دهیسازمان به هیجان. کندمی بازی

 تماد،اع امنیت،: یعنی دلبستگی هایدغدغه بر همواره تمرکز جا این

 بررسی با درمانگر. است موارد این راه سر بر موجود موانع و تماس

 اجتنابی همسران مثال) دهندمی نشان همسران که رفتارهایی نوع

 تعارض اب مقابله در گیریکناره یا پذیریسلطه به تمایل بیمناک،

 از خاص نوع چه خطر معرض در بیشتر کسی چه اینکه و ،(دارند

 هک آنهایی ناراضی، و دارمشکل هایزوج بین از مثال)است مشکالت

 ندبمان غمگین و ناراحت مزمن طور به است ممکن هستند مضطرب

 رارق طالق خطر معرض در هستند تفاوتبی که آنهایی کهحالی در

 یتعامل چرخه الگوی و دلبستگی سبك هیجانی، شرایط( دارند

 تمداخال بعدی مرحله در. کندمی بندیفرمول و شناسایی را زوجین

. شودیم برده بکار و طراحی زوج خاص دلبستگی بافت در درمانگر

 ردنک تروخیم یا حفظ در زوج رفتاری عملکرد سطو، ترینساده در

 هایاسخپ با و شودمی داده نشان زوج به نارضایتی، نتیجه در و ناایمنی

 از یك هر هیجانی پردازش و اضطراب کاهش برای درمانگر که

 هایاسترس با مواجه در همسر برای الگویی دهد،می انجام همسران

 شمند عنوان به کننده کنترل ارتباطی چرخه و شودمی فرد هیجانی

 حمایت تا شودمی کمك زوج به و شود می تبیین زوج مشترک

 به المث عنوان به. باشند کارآمدتری کنندگان حمایت و جویندگان

 را اراعتب و همدلی مانند خود مثبت رفتارهای که شودمی کمك زوج

 را نانگاشت نادیده و انتقاد مانند خود منفی رفتارهای و داده افزایش

 آنچه و حمایت، برای را خود نیازهای دیگر طرف از و دهند کاهش

 هک چه هر. کنند تعیین را بگیرند خود همسر از دارند دوست که

 ببینند، ار خود همسر و خود دلبستگی عالئو بتوانند بیشتر همسران

 عالئو با ندتوانمی بیشتر و کنند ابراز را عالئو این توانندمی بیشتر

 جلسه رد را تجارب این زوج وقتی. کنند همدلی خود همسر دلبستگی

 توانندیم چگونه بفهمند که کرد کمك آنها به توانمی کنندمی پیدا

 هریك کهبطوری دهند پرورش هازمینه سایر در را امن تجارب این

-می احساس رابطه در که امنیتی و اعتماد زمینه به توجه با زوجین از

 مدار لهمس ایمقابله راهبرد نظر نقطه از مسائل با مواجه سمت به کنند

 هایفعالیت از جلوگیری در را الزم داری خویشتن و کنند اقدام

 و شده ریزیبرنامه مقابله فعال، مقابله راهبردهای بکارگیری و مزاحم

 یجمالت مرحله این در. دهند نشان ابزاری اجتماعی حمایت جستجوی

 رهمشاج هم با مواقع برخی هم هنوز" که شودمی شنیده قبیل این از

 که واقعیم"، ".نیست دشمن دیگر نیست، غریبه دیگر او اما کنیم،می

 دش خواهد باعث این. کنم ابراز را آن توانممی کنممی ناامنی احساس

 و 8 هایگام که EFCT فرآیند از مرحله این در ".کند تغییر چیز همه

 برای جدید هایحل راه توانندمی زوجین است، درمانی زوج 9

-فمنعط جدید هایموضع و کنند پیدا قدیمی مشکالت و موضوعات

-زوج عاملیت چرخه به توجه با که کنند اتخاذ یکدیگر قبال در را تری

 عاطفی مشارکت و بودن گوپاسخ و بودن دردسترس به منجر ها

 .شودمی زوجین

 رد جنسیت متغیر که دهدمی نشان پژوهش دوم فرضیه نتایج

 زوجین بین مقابله راهبردهای در مدارهیجان درمانی زوج با تعامل

 وهمس زیر هایپژوهش نتایج با نتیجه این. ندارد معناداری تفاوت

 به شده گیریاندازه هیجان داد نشان( 5988) همکاران و پارکر. است

 و تحصیالت جنسیت، سن، با ارتباطی گونههیچ TAS مقیاس وسیله

( 5992 نیا،ذوالفقاری از نقل به) ندارد هوش حتی و اقتصادی وضعیت

 درمانی زوج ت ثیر عنوان با پژوهشی( 2154)همکاران  و سلطانی.م

 نشان جنتای. دادند انجام نابارور زوجین هیجانی پریشانی بر مدارهیجان
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 یالت،تحص سطو جنسیت، نظر از گروه دو بین معنادار تفاوت که داد

 شی. نداشت وجود ناباروری و ازدواج مدت طول و درآمد شغل،

 در ضتعار حل و دلبستگی هایسبك بین رابطه بررسی در( 2151)

 ینب جنسیت نظر از معناداری تفات که داد نشان رومانتیك روابط

-می آمده بدست نتیجه تبیین در. نداشت وجود دلبستگی هایسبك

 از هازوج میان رابطه بر همواره مدارهیجان درمانی زوج گفت توان

 در باید هک زنی چانه یك تا شودمی متمرکز هیجانی پیوند یك بابت

 در هیجانی هایطرح و هیجان. پرداخت مجدد یمذاکره به آن

 پدیدار و فرد به منحصر ماهیت مدارهیجان درمانی زوج رویکرد

-عمل مفهومی هیجانی هایطرح برای طرح اصطالح و دارند شناسی

 دهش آشکار و زنده تجربه شده، فعال هیجانی طرح یك در. است گرا

 تشد از" که احساس این مانند بدن از برخاسته هایتکانه با همراه

 اهمیت حائز "روم فرو تا کند باز دهان زمین خواهدمی دلم شرم

 تنظیم در مراجع و درمانگر وظیفه و( 2151،  گرینبرگ و توما)است

 مدنظر آن بازسازی سپس و اولیه هایهیجان اکتشاف هیجانی فرآیند

 فرد به نحصرم جنبه بر ت کید بیشترین فرآیند این در بنابراین. است

 تغیرهایم یا و مرد و زن جنسیت مقوله در اینکه تا است هیجانی تجربه

 علیت هب توجه با همچنین. گردد بندیمقوله شناختی دیگر جمعیت

 ی،سیستم رویکرد ارتباطی هایچرخه و زناشویی تعامالت حلقوی

 دو هر همزمان یا همسران از یکی هرگاه که دهدمی نشان هاپژوهش

 جتنابیا مشغول،دل اضطرابی)باشند  داشته ناایمن دلبستگی سبك

 زناشویی طهراب در منفی ت ثیر به منجر( تفاوت بی اجتنابی بیمناک،

 ؛2159 همکاران، و ویلسون ؛2112 همکاران، و بوتیلیر)شود می

 در کهبطوری( 5998 نولر، و روبرتس ،2111 همکاران، و الیسون

 خشم، مانند احساساتی ثانوی، هیجانی هایپاسخ هایچرخه

-پاسخ. کنندمی تجربه را مفرط گناه احساس یا جوییانتقام خصومت،

-می روزب گیرانه کناره -تهاجمی  رفتارهای در نیز ثانوی هیجانی های

 یا (تهاجم -تهاجم ) الگوی به منجر نهایت در است ممکن که یابند

 برای نزوجی که هنگامی بنابراین. شود( گیریکناره -گیریکناره)

 ود هر کنند،می رجوع مشاوره مراکز به درمانی زوج خدمات دریافت

 با و است دهش رابطه نارضایتی به منجر نهایتا که دارند شکایاتی ایشان

 درمانی زوج جلسات فرآیند طی حاضر، پژوهش از هدف به توجه

 یدلبستگ افزایش و هیجانی تجربه بازسازی با همزمان مدارهیجان

 تجربیات پذیرش برای مناسبی زمینه زوجین از یك هر در ایمن

 هبودب که شودمی فراهم مقابل طرف مداردلبسته نیازهای و هیجانی

 میزان از مسال ارتباط یك پرتو در و کندمی تسهیل را زناشویی رابطه

 استهک ناکارآمد و مدارهیجان مقابله راهبردهای و زناشویی فرسودگی

 مدارمس له مقابله راهبردهای از استفاده به زوجین از یك هر و شودمی

 .آورندمی روی

 مراهه هاییمحدودیت با هاپژوهش دیگر مانند به نیز پژوهش این

 مشکل اب را نتایج تعمیم که زوجین هدفمند انتخاب جمله از است بوده

 مکرر های پژوهش انجام آن با مقابله مفید راهکار و سازدمی مواجه

 زوج آیندفر در اینکه به توجه با .باشدمی ترطوالنی زمانی فاصله با

 تنظیم در زوجین از بعضی شدمی مشاهده مدارهیجان درمانی

 طالحااص و بودند رو روبه مشکل با آن شناسایی حتی و خود هیجانات

 رد بیشتری هایپژوهش است نیاز بودند، هیجانی ناگویه سطو در

 جهتو با مجموع در. شود انجام ایرانی فرهنگ در هیجانات بحث مورد

 ارآمدناک راهبردهای کاهش بر مدارهیجان درمانی زوج برنامه ت ثیر به

 توانمی مدارمس له مقابله راهبردهای وافزایش زوجین مدارهیجان و

 نعنوا به و کرد استفاده مشاوره و آموزشی مراکز در برنامه این از

 میتصمی افزایش و زناشویی فرسودگی کاهش برای مؤثر راهکاری

 جست. سود زوجین
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