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 چكيده

مدار بر متغیرهای متعدد روانشناختی نشان داده شده است، اما بررسی ت ثیر آن بر صمیمت اثربخشی آموزش با رویكرد هیجانزمينه: 

دار بر صمیمت مبخشودگی بین فردی زوجین دارای تعارض زناشویی مغفول مانده است؛ بنابراین آیا آموزش با رویكرد هیجانجنسی و 

اثربخشی آموزش با رویكرد هیجان مدار بر  نییتعبا هدف پژوهش  نیا هدف: جنسی و بخشودگی بین فردی زوجین ت ثیر دارد؟

ی و آزمایشیمهندر این پژوهش از روش  روش:. انجام شد دارای تعارض زناشویی صمیمیت جنسی و بخشودگی بین فردی زوجین

 0منطقه  یروانشناخت هایکینیکننده به کلمراجعه نیزوج یاز جامعه آماربا گروه گواه استفاده شد.  آزمونپسآزمون و یشپطرح 

 یپژوهش شامل پرسشنامه بخشودگ یشدند. ابزارها نیگزیجا یزوج 00در دو گروه  یزوج انتخاب شد و به صورت تصادف 31تهران، 

آزمون  از استفاده با نهایت در های پژوهش. یافته( بود0361و همكاران ) یبطالن یجنس متی(، صم0116) ی پوالرد و همكارانفرد نیب

جین گروه آزمایشی اجرا جلسه برای زو 6( به مدت 2102مدار جانسون )متغیره تحلیل شدند. آموزش با رویكرد هیجانکواریانس تک

ن مدار بر افزایش صمیمیت جنسی و بخشودگی بین فردی زوجی: نتایج کواریانس نشان داد که آموزش با رویكرد هیجانهايافتهشد. 

 رمداآموزش با رویكرد هیجانگفت که  توانیاساس م نیبر ا: گيرینتيجه (.≥110/1p) دارای تعارض زناشویی ت ثیر مثبت دارد

 اشد.ب فردی زوجینبهبود صمیمت جنسی و بخشودگی بیندر  درمانگرانو روان نیمشاور یگشاتواند راهیاثربخش واقع شده و م

 زوجین متعارض ،بخشودگی بین فردی، صمیمیت جنسی، مداررویكرد هیجان واژه كليدها: 
Background: The effectiveness of emotionally-focused education on several psychological variables has been 

shown, but the impact of sexual intimacy and interpersonal forgiveness on couples with marital conflict has 

remained neglected; So, does emotion-focused education affect couples' intimacy and interpersonal 

forgiveness? Aims: The aim of this study was to determine the effectiveness of emotion-focused education 

on sexual intimacy and interpersonal forgiveness of couples with marital conflict. Method: In this study, a 

quasi-experimental method with pre-test and post-test with control group was used. Thirty couples were 

selected from the statistical population of couples referring to Tehran psychiatric clinics in district 1 and were 

randomly assigned into two groups of 15 couples. Research instruments included Interpersonal Forgiveness 

Questionnaire (2000), Sexual Assault of Battalni et al. (2010). The findings were finally analyzed using 

ANCOVA test. The Johnson Approach (2012) training was administered to the experimental group couples 

for 8 sessions. Results: The results of covariance showed that training with emotion-focused approach had 

positive effect on increasing sexual intimacy and interpersonal forgiveness of couples with marital conflict 

(p≤0/001). Conclusions: Based on this, it can be said that education with an emotionally oriented approach 

can be effective and can help counselors and psychotherapists to improve sexual intimacy and interpersonal 

forgiveness of couples. Key Words: Emotional approach, sexual intimacy, interpersonal forgiveness, 

conflicting couples 
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 مقدمه

خانواده با پیوند میان زن و شوهر که ازدواج نام دارد نمود پیدا 

ترین رویدادهای زندگی هر فرد کند. ازدواج یكی از برجستهمی

ترین است. مس له ازدواج و زناشویی یكی از مهمترین و اساسی

اولین تعهد عاطفی و موضوعات مورد توجه جامعه بشری است و 

اج کنند. در واقع ازدوحقوقی است که زوجین در بزرگسالی قبول می

(. اما آمارها 2102ترین رابطه انسانی است )پارک، مهمترین و بنیادی

دهد که تعارض و اخالف زناشویی در کشورهای غربی و نشان می

 (.2101آمریكا باال است )هالوگ، باگوم، گراو گریر و اسنایدر، 

آمارها در ایران نیز نشان از افزایش تعارض زناشویی و طالق است 

(. در بررسی 0312)ایدلخانی، حیدری، داوودی و زارع بهرام آبادی، 

نند، کهای روانشناختی مراجعه میبسیاری از زوجین که به کلینیک

شود که ریشه اختالف یا تعارض آنها به عدم صمیمت و مشاهده می

(. به 2102گردد )گرینمن و جانسون، برمی عدم دلبستگی ایمن

عبارتی از جمله مسائلی که مشاوران و روانشناسان حیطه ازدواج با آن 

روبرو هستند، مسائل مربوط به صمیمت در روابط زوجین و کمک به 

 (.2100بهبود آنان است )وند بورگانت، ریدز، سندفورت و دکویچ، 

وندهای هیجانی خاصی ی صمیمانه توسط پیایجاد و دوام رابطه

صی ی شخصمیمیت، احساس نزدیكی، تشابه و رابطه .شودتقویت می

عاشقانه یا هیجانی با شخص دیگر است و مستلزم شناخت و درک 

عمیو فرد دیگر به منظور بیان افكار و احساساتی است که به عنوان 

 1 صمیمت را شاملرود. باگاروزی یمنش  تشابه و نزدیكی به کار م

، جنسی، جسمانی، عقالنیصمیمیت هیجانی، روانشناختی، بعد 

، نی)بطالداند معنوی، زیباشناختی، اجتماعی تفریحی و زمانی می

از جمله این ابعاد که در (. 0361محبی،  و احمدی، بهرامی، شاه سیاه

. در واقع رابطه زناشویی اهمیت فراوان دارد بعد جنسی آن است

ست که بر افزایش سازگاری صمیمیت جنسی از جمله عواملی ا

زناشویی و کاهش تعرض زناشویی ت ثیرگذار است. مطالعات بالینی 

نشان داده است که زوجین مسائل شدید و فراگیری را در هنگام 

-برقراری و حفظ روابط صمیمانه و سازگاری با یكدیگر تجربه می

 (.2106کنند )روتلج، جیموت، اولیری و الكارد، 

که در مورد عوامل مرتبط با ازدواج انجام متعددی  هایپژوهش

جنسی از لحاظ اهمیت، در ردیف  مسائلکه  دهدمیگرفته است نشان 

(. 2108)دیویس و همكاران، درجه اول زوجین قرار دارد  مسائل

ی دارد، اصمیمیت جنسی موضوعی پیچیده است که نیاز به توجه ویژه

 یگر روابط زوجین اثرهای دمندی در این زمینه بر جنبهزیرا رضایت

گذارد. صمیمیت جنسی شامل در میان گذاشتن تجارب عاشقانه با می

ود که شیكدیگر، نیاز به تماس بدنی، آمیزش جنسی و روابطی می

 ودشبرای برانگیختن، تحریک و رضایت جنسی طرحریزی می

 (.2104ویتنی، -)نایت، شوولر، کارسون، کونترارس 

و  رسد در ایجاد سازگاریبه نظر می یكی دیگر از متغیرهایی که

کاهش تعارض زناشویی بین زوجین ت ثیر دارد، بخشودگی بین فردی 

 و امنشیهنرمند، کزادهیمهرابمقدم، کاظمیان زوجین است. پژوهش

( نشان داد که بین بخشودگی و تعارضات زناشویی 0312) انینیحس

مانند طالق عاطفی و دلزدگی زناشویی ارتباط منفی وجود دارد. 

عاطفی است که در درون فرد  -یند آزادسازی روانی آبخشودگی فر

ای از عصبانیت، خشم و ترسی که دهد و او را به گونهرنجیده رخ می

ز یگر میلی به انتقام نداشته باشد و اکند تا دکرده آزاد میاحساس می

اً دهد و ضرورتحو جبران عمل بگذرد. این فرآیند به کندی رخ می

 های دردناک خود را فراموش کندخاطره به این معنا نیست که فرد

نقل از پارسافر، نامداری، هاشمی و مهرابی،  0116)دنتون و مارتین، 

ی شود که یكح می(. بخشودگی بین فردی زوجین زمانی مطر0314

از زوجین با عمل یا سخن خود موجب نارضایتی و آزار طرف دیگر 

شود )پرندرگاست، تومبورو، مک موریس و کاتاالنو، خانواده می

2101.) 

هایی که صورت ها و تخلفبرای تخطیبخشودن طرف مقابل  

مختل  یداده یک وسیله قوی و توانمند برای خاتمه دادن به یک رابطه

باشد و شرایط را برای آشتی و مصالحه با فرد ا دردناک میشده ی

رو،  -(. الولر 2114، ، بیچ و داویالفینچام)آورد وجود میخطاکار به

بین سطو ( 2116) ماتیتیاهو، ادواردس -کارمانس، اسكات، ادلیس 

 ،بخشودگی روابط معناداری یافتند. گوردون روانی و میزانسالمت

نیز در پژوهشی نشان ( 2111) و لیتزینگرهوگس، تومیک، دیكسون 

صورت معناداری با رضایت زناشویی و دادند که بخشودگی زوج به

در ( 2111) وی و ییپها در زندگی رابطه دارد. عملكرد زوج

صورت معناداری با پژوهشی نشان دادند که عامل بخشودگی به

 رد.ای معناداری دو افسردگی رابطه سالمتیفردی، سازگاری میان

و تعهد  یندمتیرضا ت،یمیو صم یبا گرم شتر،یب بخشودگی همچنین

 بخشودگی(. 2102و همكاران،  سر،یها ارتباط دارد )ودر زوج شتریب

کمک  زین یتعهد و عذرخواه ت،یانسان ،یعنصر همدل 4در قالب 

 انددهید بیآس ییکه از روابط فرازناشو ییهابه زوج یحت کند،یم
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 ییهاپژوهش زین رانیا(. در 2103 برت،یف - و استلبرگ كزیو فه،یف)

مسائل و مشكالت  رفعدر  بخشودگینقش پررنگ  ةدهندنشان

( در 0310) یدریو ح یاست. دغاغله، عسگر ییو زناشو یخانوادگ

 تیرضا ةنندکینیبشیپ نیبهتر یشگریپژوهش خود نشان دادند بخشا

رداختن ها، پبا توجه به نتایج پژوهش بنابراین ها است.زوج ییزناشو

واند در تمی بین فردی زوجین بخشودگیصمیمت جنسی و به عامل 

سیار بتعارض زناشویی و یا طالق ناشی از  مشكالتکردن برطرف

الزمه رسیدن به هدف مذکور به کارگیری فنون . لذا باشد مؤثر

 بوده و بكارگیریها حمایتانواع از  یاثربخش و برخوردار

بهتر کردن زندگی درمانی متعددی برای  مداخالت آموزشی و

 ها و فنون مبتنی بر رویكردآموزشتوان به که از آن جمله می زوجین،

زیربنای نظری رویكرد هیجان مدار، عشو اشاره کرد. مدار هیجان

های دلبستگی بالبی و مفاهیم آشفتگی زوجین سبک بزرگسالی شاور،

ید مدار مورد ت کیمی که در رویكرد هیجانگاتمن است. یكی از مفاه

های دلبستگی است. در واقع جانسون معتقد است که است، سبک

های زوجین، به دلیل کشمكش در پیوستگی زوجین به تعارض

آید که نتیجه این کشمكش، ناکامی، جدایی و یكدیگر بوجود می

 (.0310پیوندهای ناامین است )هنرپروران، 

 ارتباط بر هم که ییكردهایرو از یكی مدارهیجان كردیرو

تیموالک و ) است دارد تمرکز ات فردیجانیه بر هم و خانواده

 نگر، براییكپارچه یک رویكرد مداردرمان هیجان(. 2102همكاران، 

 یشانیو پر هاتروماای از گسترده ،انواع اختالالت اضطرابی مقابله با

(. هدف 2103)ایوانوا، باشد میهای زندگی اتفاقهای ناشی از 

طریو کمک به زوجین برای  مدار این است که ازرویكرد هیجان

 های اصلی و نیازهای زیربنایی واکنشدسترسی پیدا کردن به هیجان

های خودحمایتی در روابط، تعامالت را بازسازی کرده و در نتیجع 

(. 2104ای را ایجاد کند )هاتوری، چرخه جدیدی از درگیری رابطه

 ن،یزوج از کیهر که یزمان تا کندمی انیب كردیرو نیا یاساس هیضفر

 تیامن و رضامندی هایحیطه در را خود یدلبستگ ازهایین نباشند قادر

 رییگلشك به شروع ییزناشو تعارضات گذارند انیم در گریكدی با

 (.0111جانسون، هانسلی، گرینبرگ و اسچیندلر، )کنند می

مدار، هیجانات دارای نقشی محوری در هیجان رویكرددر 

ورد کند تا در مزوج هستند. این رویكرد افراد را تشویو می تعامالت

هیجانات خود حرف زده، در مورد موضوع مرتبط در جلسات درمانی 

 صورت پیوندهای دلبستگیبحث کرده و بر بازسازی هیجانات به

ه توانند ب یهیجانی م هایپاسخکند. ایمن بین همسران ت کید می

ف ترین هد نتیجه اساسی برآورده شدن نیازهای فرد منجر شده و در

)سلطانی،  باشدچنین درمانی بهبود آگاهی فرد از هیجانات می

در این رویكرد درمانی، (. به عبارتی 2104شریفی، روشن و رحیمی، 

شود و در نهایت با پردازش و تجارب هیجانی افراد شناسایی می

ر ها ددد، الگوهای تعاملی که منجر به درماندگی زوجسازماندهی مج

(. 2102)گرینمن و جانسون،  یابنداند، بهبود میروابط زناشویی شده

 هاییدلبستگ روش بر مدارآموزش با رویكرد هیجان دیک ت

 زهایاین برای متقابل توجه و تیحما مراقبت، ویطر از سازگارانه،

 تجانایه ابراز جای به نیزوج که رسدمی نظر به. است همسر و خود

 باشد نندهدکیتهد کمتر هاآن برای که کنندمی انیب را یجاناتیه قوی،

 .(2112 )کرایج، پرویونبوم و گرانفسكی،

مدار بر مرور پژوهشی نشان از اثربخش بودن رویكرد هیجان

نژاد و فرزاد، متغیرهایی مثل سازگاری زناشویی )داودوند، نوابی

( بوده 2102خودکارآمدی و دلبستگی )گرینمن و جانسون، (، 0312

است اما بر صمیمت جنسی و بخشودگی بین فردی که ارتباط 

مستقیمی با سازگاری زناشویی دارد، مغفول مانده است. هدف از این 

مت مدار بر صمیپژوهش تعیین اثربخشی آموزش با رویكرد هیجان

ود؛ ارض زناشویی بجنسی و بخشودگی بین فردی زوجین دارای تع

 های این پژوهش عبارتند از:برای این هدف، فرضیه

مدار بر صمیمت جنسی زوجین . آموزش با رویكرد هیجان0

 دارای تعارض زناشویی ت ثیر دارد.

مدار بر بخشودگی بین فردی زوجین . آموزش با رویكرد هیجان2

 دارای تعارض زناشویی ت ثیر دارد.

 روش

آزمون و یشپآزمایشی و طرح یمهندر این پژوهش از روش 

 ویكردآموزش با ر اثربخشی با گروه گواه به منظور بررسی آزمونپس

صمیمت جنسی و بخشودگی بین فردی زوجین دارای  بر مدارهیجان

 به کننده مراجعه زوجین تعارض زناشویی استفاده شد. تمامی

 آماری جامعه 0312 تهران درسال 0منطقه  های روانشناختیکلینیک

 مذکور با استفاده از روش جامعه ازدادند.  تشكیل را پژوهش این

زوج انتخاب شد سپس با استفاده از روش تصادفی در  31دردسترس 

زوجی با عناوین گروه آزمایش و گروه گواه جایگزین  00دو گروه 

های ورود به پژوهش عبارت بود از داشتن تعارض شدند. مالک

عارض تزوجین به کلینیک روانشناسی با هدف رفع مراجعه زناشویی، 
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و اینكه در زمان انجام تحقیو تا اتمام آن مشترک زندگی بكنند. 

های خروج از پژوهش جداشدن یا متارکه کردن زوجین از هم مالک

بود. بدین ترتیب که ابتدا برای هر دو گروه )آزمایشی و گواه( 

آزمون صمیمت جنسی و بخشودگی بین فردی )این ابزارها در یشپ

 اجرا شد، سپس جلسات آموزش ه است(ادامه توضیو داده شد

 جلسه 6( در 2102مدار مبتنی بر نظریه جانسون )هیجان درمان براساس

 آموزی برای گروه آزمایش اجرا شد )خالصه جلسات مهارت

آورده شده است(  0مدار در جدول هیجان درمان براساس زناشویی

عد از صله ببالفا اعمال نشد؛ یامداخلهاما برای گروه گواه، هیچگونه 

برای هر دو  آزمونپساتمام مداخله آزمایشی برای هر دو گروه، 

های پژوهش یهفرضی الزم برای بررسی هادادهگروه اجرا شده و 

 هایداده تحلیل برای، هاداده آوریجمع از پسی شد. آورجمع

 آماری آزمون، از روشبدلیل وجود پیش پژوهش این از حاصل

 .استفاده شدکواریانس  تحلیل

 ابزار

 یو همكاران پرسشنامه ی: بطالنیجنس متیپرسشنامه صم

مورد  نیو شده در ا یرا با توجه به منابع معتبر علم یجنس تیمصمی

 یجنس تیمصمی یپرسشنامه» سؤال 31پرسشنامه  نیکردند. در ا هیته

 سؤالاست و هر  دهگردی مطرح انجام هایو پژوهش« باگاروزی

 وقت( چیاوقات، به ندرت، ه یگاه شه،ی)هم ایگزینه 4 فیدارای ط

 یم 31و حداقل آن  021. حداکثر نمره باشدمی 4 تا 0 هایبا نمره

است.  نیزوج شتریب یجنس تیمصمی نشانگر باالتر، ی. نمرهباشد

 یپرسشنامه توسط پنج متخصص مشاوره و روانشناس ییمحتوا یدرست

 نییتع ایرشد و ب ت ییددانشگاه اصفهان  یتتربی علوم یدر دانشكده

آلفای  بیزوج( اجرا و ضر 21نفر ) 041بر روی  یاعتماد درون تیقابل

 نی(. در ا0361و همكاران،  یبدست آمد )بطالن 60/1کرونباخ آن 

به  63/1اعتماد پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ  تیپژوهش قابل

 دست آمد.

قیاس مبرای سنجش بخشودگی از  مقیاس بخشودگی بین فردی:

 0116 سال در مقیاس این .استفاده شد 0سنجش بخشش در خانواده

 یافتن ( برای0116پوالرد، اندرسون، اندرسشون و جنینگ ) توسط

 تهساخ و طراحی بخشایش ابعاد نیز و هاخانواده در بخشایش میزان

 خانواده به مربوط قسمت یک باشدمی قسمت دو شامل پرسشنامه. شد

                                                           
1. Family forgiveness scale (FFS) 

 سلن یا ایهسته خانواده به مربوط دیگر قسمت و( اول نسل) اصلی

شود که در این پژوهش با توجه به هدف آن، قسمت می( زوجین) دوم

 مورد در هاعبارت سؤال بود و 21زوجین اجرا شد. این قسمت شامل 

 در گذشت و بخشایش همچنین و هادلخوری و هارنجش وضعیت

که  است چهار طیف یک شامل عبارت هر پاسخ. باشدمی زوجین بین

در پژوهش زهتاب، درویزه این مقیاس شود. گذاری مینمره 4تا  0از 

( استفاده شد که درستی آن مورد ت یید و قابلیت 0311گر )و پیوسته

به دست آمد. در این پژوهش قابلیت اعتماد پرسشنامه  64/1اعتماد آن 

 به دست آمد. 21/1با استفاده از آلفای کرونباخ 

یک برنامه آموزشی روانشناختی  «2مرا محكم در آغوش بگیر»

 است که به منظور حمایت و تقویت ارتباط زوجین ارائه شده است.

خالصه بسته آموزش مرا محكم در آغوش بگیرمبتنی بر  0در جدول 

 ( آمده است.2102مدار جانسون )رویكرد هیجان
 

 (2102مدار جانسون )یجان. بسته آموزش با رویكرد ه0جدول

 محتوا جلسه

 یبا مفهوم عشو و دلبستگ ییآشنا 0

 نیزوج یمخرب ارتباط یالگو ییشناسا 2

 دارحهینقاط جر افتنی 3

 لحظه دشوار کیمرور  4

 ریمحكم در آغوشم بگ 0

 ها و اعتماد مجددبیبخشش آس 8

 و نوازش زشیآم ویاز طر وندیپ 2

 زنده نگه داشتن عشو 6
 

 

 هايافته

زوج مراجعه کننده  31همانطور که گفته شد، نمونه این تحقیو را 

شهرستان تهران در دو گروه آزمایش و گواه  0های منطقه به کلینیک

و گروه گواه  23/40تشكیل دادند که میانگین سنی گروه آزمایش 

 آزمون و پسمیانگین و انحراف معیار پیش 2بود. در جدول  04/41

صمیمت جنسی و بخشودگی بین فردی زوجین به تفكیک آزمون 

 گروه آورده شده است:

 

 

 

 
 

2. Hold me Tight 
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. میانگین و انحراف معیار صمیمت جنسی و بخشودگی بین فردی 2جدول

 به تفكیک گروه

 انحراف معیار میانگین آزمون گروه متغیر

 صمیمت جنسی

 گواه
 28/6 42/03 آزمونپیش

 08/6 04/04 آزمونپس

 آزمایش
 16/1 00/04 آزمونپیش

 43/04 41/28 آزمونپس

بخشودگی بین 

 فردی

 گواه
 28/8 43/36 آزمونپیش

 62/0 04/38 آزمونپس

 آزمایش
 46/8 82/31 آزمونپیش

 60/6 24/03 آزمونپس
 

 

آزمون پس شود تغییراتهمانطور که در جدول باال مشاهده می

دو متغیر صمیمت جنسی و آزمون در هر گروه گواه نسبت به پیش

بخشودگی بین فردی بسیاز جزئی بود اما این تغییر در گروه آزمایش 

های پژوهش پرداخته می شود؛ مشهود است. در ادامه به بررسی فرضیه

برای این منظور آزمون آماری تحلیل کواریانس استفاده گردید. دلیل 

اضر ح تحقیو حاستفاده از این آزمون به این امر برمی گردد که در طر

محقو برای کنترل اثر مربوط به آمادگی قبلی و تعدیل اثر این متغیر 

 از استفاده زا آزمون به عنوان متغیر کنترل استفاده گردید. قبلاز پیش

 زمونآ این مهم یهافرضپیش از برخی کواریانس باید تحلیل آزمون

ها ضهمفرو این رعایت عدم که چرا بگیرد، قرار برسی مورد آماری

 هایرضفیش. پسازد همراه سوگیری با را تحقیو نتایج است ممكن

 راکندگیپ توزیع بودن نرمال: از عبارتند کواریانس تحلیل از استفاده

 لتحلی از قبل هافرضپیش یناخطا؛  هاییانسوار برابری وها داده

اول که در جد. گرفت قرار بررسی مورد پژوهش این برای کواریانس

 آورده شده است: 4و  3
 

 عینرمال بودن توز یبررس یبرا رنوفیآزمون کولموگراف اسم. 3جدول

 پژوهش یهاداده

 داریسطو معنی متغیر گروه

 آزمایشی
 201/1 صمیمت جنسی

 060/1 بخشودگی بین فردی

 گواه
 010/1 صمیمت جنسی

 210/1 بخشودگی بین فردی
 

 

 zنشان داده شده است اندازه آزمون  3همانطور که در جدول 

دار اسمیرنوف متغیرهای پژوهش در گروه آزمایشی و گواه معنی

 هادادهداری این آزمون نشان دهنده این است که نبود. عدم معنی

 ار است.فرض برقرباشند و این پیشیمدارای توزیع پراکندگی نرمال 

 خطا یهاانسیوار یبرابر لوین برای بررسی آزمون. 4جدول

 f 1Df 2Df sig متغیر گروه

 آزمایشی
 282/1 22 2 20/1 صمیمت جنسی

 302/1 02 2 32/1 بخشودگی بین فردی

 گواه
 203/1 02 2 21/1 صمیمت جنسی

 061/1 02 2 81/1 بخشودگی بین فردی
 

 

توستتط های خطا در هر ستته گروه فرض همستتانی واریانسپیش

سی قرار گرفت. با توجه به جدول   شخص   4آزمون لوین مورد برر م

ندازه آزمون لوین برای متغیرهای هیچ      که ا ها  یک از گروه استتتت 

 فرض آماری است.دار نیست که دال بر برقراری این پیشمعنی
 

نمرات صمیمت جنسی پس از  آزمون. نتایج تحلیل کواریانس پس0جدول
 آزمونتعدیل پیش

 سطو معناداری Fمقدار  مجموع مجذورات تغییراتمنبع 

 111/1 11/4 03/4234 آزمونپیش

 110/1 04/06 40/01400 گروه )متغیر مستقل(

 - - 22/03328 کل تصحیو شده

 

 

نتیجه آزمون تحلیل کواریانس بوضوح نشان داده  0در جدول 

شده است. همانطور که در این جدول مبرهن است مجموع مجذورات 

 F 04/06باشد که منجر به اندازه آزمون می 40/01400متغیر مستقل 

دار است. در سطو پنج درصد معنی Fشود که اندازه این آزمون می

به عبارتی دیگر، بین دوگروه گواه و آزمایش در میزان صمیمت 

. با توجه باشدآزمون تفاوت معنی دار میجنسی بعد از تعدیل اثر پیش

( به 2آزمون )جدول گروه آزمایش و گواه در پس به میانگین نمرات

میمت مدار بر صتوان رسید که آموزش با رویكرد هیجاناین نتیجه می

 جنسی زوجین دارای تعارض زناشویی ت ثیر معناداری دارد.
 

نمرات بخشودگی بین فردی  آزمون. نتایج تحلیل کواریانس پس8جدول
 آزمونپس از تعدیل پیش

 سطو معناداری Fمقدار  مجموع مجذورات منبع تغییرات

 /108 43/3 43/0431 آزمونپیش

 /110 80/04 34/6234 گروه )متغیر مستقل(

 - - 20/03611 کل تصحیو شده

 
 

نتیجه آزمون تحلیل کواریانس بوضوح نشان داده  8در جدول 

شده است. همانطور که در این جدول مبرهن است مجموع مجذورات 

 F 80/04باشد که منجر به اندازه آزمون می 34/6224متغیر مستقل 

در سطو پنج درصد معنی دار است.  Fشود که اندازه این آزمون می

واه و آزمایش در میزان بخشودگی به عبارتی دیگر، بین دوگروه گ

اشد. بابدار میآزمون تفاوت معنیفردی بعد از تعدیل اثر پیشبین
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توجه به میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه در پس آزمون )جدول 

ار بر مدتوان رسید که آموزش با رویكرد هیجان( به این نتیجه می2

ناداری ت ثیر مع فردی زوجین دارای تعارض زناشوییبخشودگی بین

 دارد.

 گيریبحث و نتيجه

 آموزش با رویكرد هیجانهدف این پژوهش تعیین اثربخشی 

 یمدار بر صمیمیت جنسی و بخشودگی بین فردی زوجین دارا

بود. اولین نتیجه پژوهش نشان از آن داشت که  ییتعارض زناشو

مدار بر افزایش صمیمت جنسی زوجین دارای تعارض رویكرد هیجان

-ای پژوهشهداری دارد. این نتیجه با یافتهزناشویی ت ثیر مثبت و معنی

، یگرمخان ییبابا(، 0312های قبلی مرتبط مثل داوودوند و همكاران )

(، 2101گرینبرگ، واروار و مالكولم )(، 0318) ایداورن و یرسول

 ( همسو بود.0112جانسون و تلیتمن )

ت کید  گفت، به طور کلیتوان های این پژوهش میدر تببین یافته

مدار بر مشارکت هیجانات در هیجان آموزش با رویكرداصلی 

باشد. تالش می دارا تعارضناسازگاری در زوجین  دائمیالگوهای 

در هر  پذیرآسیبدیده و آسیبآشكار ساختن هیجانات  رویكرداین 

کدام از زوجین و تسهیل توانایی زوجین در ایجاد این هیجانات به 

اعتقاد بر این است که پردازش  است.آمیز های ایمن و محبتشیوه

ر را به و جدیدت سالمتراین هیجانات در بافتی ایمن، الگوهای تعاملی 

آورد که سبب آرام شدن سطو آشفتگی و افزایش دوست وجود می

زناشویی به طور اعم و  و در پایان ارتباط جنسی داشتن، صمیمیت

(. 2112)پلوسو، باشد تر میبخشرضایت ارتباط جنسی به طور اخص

مدار با پردازش مجدد تجارب ارتباطی و هیجان رویكرد

زوجین، با هدف خلو دلبستگی ایمن و ایجاد  تعامالتبازسازماندهی 

ب رساند و بدین ترتیمیاحساسی سرشار از امنیت، مداخله را به انجام 

 گذارد.بر صمیمت جنسی زوجین ت ثیر می

همانطور که هیجان یكی از عوامل اصلی توان گفت یدر ادامه م

بیین، بینی، ترویكرد دلبستگی است، ساختارهای هیجانی در پیش

ها انکند. هیجنحوة واکنش و کنترل تجارب زندگی به ما کمک می

هایی یموقعیت ارزیابی یوسیله به بلكه شود،نمی ذخیره ما ظهدر حاف

شود، دوباره احیا خاصی میکه باعث فعال شدن چارچوب هیجانی 

 شوند. در طولشوند و منجر به مجموعه رفتارهای به خصوصی میمی

هایی دوباره طراحی مدار، چنین موقعیتهیجان آموزش با رویكرد

شود تا زوجین به اکتشاف و گسترش هیجانات خود بپردازند و می

ح الی جدید، هیجانات خود را اصتوانند طی این تجربهسپس آنها می

کنند. به این ترتیب هیجانات آنها قابل دسترس، رشد یافته و بازسازی 

شود و در جهت بازسازی تجارب لحظه به لحظه آنها و رفتارشان می

مرحله  شود. با انجام ایندر قبال یكدیگر و دیگران به کار گرفته می

، زوجین از هیجانات خود آگاهی یافته و در فضایی امن با مداخلهاز 

های مختلف زندگی مجموعه از هیجانات واقعی در موقعیتابر

دهند و این امر باعث افزایش رفتارهای جدیدی را از خود نشان می

 (.0318ی و همكاران، گرمخان ییبابا) شودآنها می صمیمت جنسی

یكی دیگر از نتایج پژوهش این بود که آموزش با رویكرد 

فردی زوجین دارای تعارض زناشویی مدار بر بخشودگی بینهیجان

 دیهای مرتبطی مثل محمهای پژوهشیر دارد. این نتیجه با یافتهت ث

 ( همسو بود.2112و همكاران ) (، پارک0318نوری و نامنی ) پور،

اده توان گفت که رآموزش زوجین با استفها میدر تبیین این یافته

 هد که تا با آگاهیدمدار برای زوجین قابلیتی میاز رویكرد هیجان

هیجانی، نمادگذاری هیجانی، آگاهی از عاملیت در تجربه و تغییر 

ها، بتواند هیجانات منفی از قبیل اضطراب، افسردگی و پردازش

یافتگی روانی را باالببرند. در ناامیدی را مهار نموده و میزان سازش

د نشود تا در جریان مداخله، زوجین تشویو شواین رویكرد تالش می

-قرار داده و خودگویی سؤالی خود را مورد تا افكار ناراحت کننده

های جایگزین برای مقابله با این هیجانات و نشخوارهای فكری که 

شود را برطرف نماید. پرداختن به این سبب آشفتگی و اضطراب می

واند تعوامل منجر به بهبود سطو بخشودگی بین فردی در زوجین می

 (.0318و همكاران، پور بشود )محمدی

در تعارض زناشویی، زوجین درگیر افكار منفی تكراری هستند 

ادر به کندکه قو آنقدر افكار منفی ظرفیت ذهنی آنان را تسخیر می

مدار با جانهی رویكردباشند. با توجه به این امر، کنترل این افكار نمی

ند ککید بر آگاهی از هیجانات و محتویات ذهنی به فرد کمک می ت

هیجانات و افكار منفی در شتترایط پر تنش نظیر تعارضات زناشویی 

. درمان (2112)گرینبرگ و گلدمن،  دیرا شناسایی و کنترل نما

داند جهت مدار دستیابی به هیجان را به منزله شاهراهی میهیجان

 التیمقومحبت و پیوند را  و همچنین های سازگارانهرسیدن به پاسخ

و معتقد است که این عوامل کارکرد درمانی داشته،  داندارزشمند می

واند تو به این ترتیب می کننداحساستی منسجم پیرامون خود ایجاد می

 بر بخشودگی بین فردی زوجین ت ثیر بگذارد.
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این  ین محدودیتمهمترگیری غیرتصادفی استفاده از روش نمونه

ج این بهتر نتایپذیری شود جهت تعمیمپژوهش بود؛ لذا پیشنهاد می

گیری تصادفی در جوامع دیگر نیز پژوهش با استفاده از روش نمونه

ینده شود پژوهشگران آمورد بررسی قرار بگیرد. همچنین پیشنهاد می

قومی و فرهنگی زوجین اثرات  هایبا مد نظر قرار دادن تفاوت

 قرار دهند. در پایان، با مدار را مورد بررسیآموزش با رویكرد هیجان

آموزش رویكرد هیجان مدار بر صمیمت جنسی و  توجه به اثربخشی

بخشودگی بین فردی زوجین دارای تعارض زناشویی، پیشنهاد 

درمانی، از گردد روانشناسان و مشاوران فعال در زمینه زوجمی

 مدار بهره ببرند.رویكرد هیجان
 

 منابع
 ،زارع بهرام آبادی و حسین ،داوودی؛ حسن ،حیدری ؛شیرین ،ایدلخانی

. مقایسه اثربخشی آموزش روش چند سطحی (0312) مهدی

بر صمیمت جنسی زنان   (PAIRS)صمیمانه یهافلدمن و مهارت

فصلنامه علمی پژوهشی علوم دچار دلزدگی زناشویی. 
 .132-144، (22) 02، روانشناختی

زوج  . اثر(0318) رضا ،ایداورن و  محسن ،یرسول ؛محسن ،یگرمخان ییبابا

مجله علوم ها. زوج ییمدار بر کاهش استرس زناشوجانیه یدرمان
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 .418-010(، 48) 02، روانی

 ی،مهراب و لیاسماع دیس ی،هاشم ؛کورش ی،نامدار ؛سارا ،پارسافر
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 .031-082 ،(23) 8 ،یدرمان
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