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 یفرد نیارتقاء روابط ب یبسته آموزش یاثربخش سهیمقا
 ییمدار و مشاوره زناشوجانیه کردیبر اساس رو نیزوج

 ییو تعهد زناشو یبر دلبستگ یرفتار یشناخت

 

    بازرگان  هیسم
اصفهان  واحد یمشاوره دانشگاه آزاد اسالم یدکتر یدانشجو

 .رانیا، اصفهان، (خوراسگان)
  

 

 .رانیا، تهران، یبهشت دیگروه خانواده دانشگاه شه اریاستاد   یمحمدآرش رمضان
  

 

  پورآتش دیحم دیس
اصفهان  واحد یدانشگاه آزاد اسالم ینیبال یشناسگروه روان اریدانش

 .رانی، ااصفهان، (خوراسگان)

 

  یریام نایروم
، (انخوراسگ) اصفهان واحد یدانشگاه آزاد اسالم یگروه روانشناس یمرب

 .رانی، ااصفهان

 چکیده
-فردی زوجین بر اساس رویکرد هیجانشده ارتقاء روابط بینهدف این پژوهش مقایسه اثربخشی بسته تدوین

بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با  مدار و مشاوره زناشویی شناختی رفتاری بر دلبستگی و تعهد زناشویی
کننده آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری شامل زوجین با تعارضات زناشویی مراجعهآزمون، پسطرح پیش

صورت تصادفی در گیری در دسترس انتخاب و بهشیوه نمونه زوج به 30به مراکز مشاوره شهر تهران بود که 
جلسه بسته آموزشی ارتقاء روابط بین فردی  12شدند. یک گروه  زوج( قرار داده 10سه گروه )هر گروه 

رفتاری دریافت -جلسه مشاوره زناشویی شناختی 12مدار و یک گروه زوجین بر اساس رویکرد هیجان
های تعارضات زناشویی، تعهد ای دریافت نکرد. ابزار پژوهش شامل مقیاسکردند؛ اما گروه کنترل، مداخله

افزار های پژوهش با روش تحلیل کوواریانس چند متغیری در نرمساالن بود. دادهگی بزرگزناشویی و دلبست
22- SPSS فردی زوجین بر اساس رویکرد هیجانتحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش ارتقاء روابط بین-

پایداری دارد مدار بر تمامی ابعاد دلبستگی و تعهد زناشویی مقایسه با گروه کنترل اثربخشی معنادار و 
(05/0p< و در مقایسه با گروه مشاوره زناشویی شناختی )– ی اثربخشی بیشتری بر هر سه بعد دلبستگی رفتار

آزمون فقط بر دو بعد دلبستگی ی در مرحله پسرفتار–(. گروه شناختی>05/0pو تعهد ساختاری دارد )
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( ولی p>05/0این اثرات پایدار نماند )( اثربخشی معنادار داشته است که p<05/0)اجتنابی و اضطرابی( )
(. نتیجه پژوهش بیانگر این بود که p<05/0اثرات پایدار معناداری بر هر سه بعد تعهد زناشویی نشان داد )

-مدار در مقایسه با مداخله شناختیفردی زوجین براساس رویکرد هیجاناستفاده از بسته ارتقاء روابط بین
 تعهد زناشویی زوجین دچار تعارض زناشویی اولویت دارد.رفتاری جهت بهبود دلبستگی و 

   .ییتعهد زناشو ،یدلبستگ ،یرفتار یشناخت مدار،جانیه ،یفرد نیارتقا روابط ب :هاواژهکلید
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  همقدم
تواند با فردی است که میترین اقدام بینترین و حیاتیازدواج و تشکیل رابطه زناشویی مهم

شناختی مانند اعتماد، تعهد و احساس رضایت را به همراه داشته روانهای ترین سرمایهارزش

ها و (. در همین راستا بخش اعظمی از پژوهش2017، 1باشد )جوهان، سِم، رورو و تسوی

های گوناگون رابطه زناشویی زوجین دارند شناختی سعی در بهبود جنبههای روانمداخله

؛ 2018پور، ی ارشدی، حسنی و امامی؛ غضنفری، کشاورز2020)چرایی و گودرزی، 

ها تا ها و پژوهشتوجه (. البته افزایش2021مقدم، رشیدی و کاظمیانبرزگاران، هارون

حدودی ناشی از روند روزافزون فروپاشی و بروز آشفتگی در رابطه زوجین است )مکونن، 

از این معضل جهانی  (. جامعه ایران نیز2019، 4؛ افروز2017، 3؛ ابالوس2019، 2کاسا و آیلو

جدا نبوده و فروپاشی رابطه زوجین در سه دهه اخیر رشد چشمگیری نشان داده است 

-آمده نشان میدست(. نتایج به1398)عسکری ندوشن و شمس قهفرخی و شمس قهفرخی، 

کننده بیشتری در مقایسه با دیگر متغیرها دهد که در روابط زوجین دلبستگی از قدرت تبیین

گذارد ه هر دو صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روس کیفیت رابطه زوجین اثر میدارد و ب

؛ 1399؛ ظریفی، زارعی و نجارپوریان، 1395)هادی، اسکندری، سهرابی، معتمدی و فرخی، 

 (.1397زاده، محمودپور، فرحبخش، بلوچ

س عنوان تمایل کودکان به برقراری تما( به1969) 5دلبستگی در ابتدا توسط بالبی

در پذیری مطرح شد. بخش با یک یا چند مراقب در زمان ترس، نگرانی یا آسیبآرامش

های دلبستگی در روابط نزدیک که امکان ایجاد محبت و امنیت را دارند، سالی، سبکبزرگ

های رابطه ، ویژگی(؛ بنابراین2020، به نقل از کاستا و ماسمان، 2004شوند )بالبی،فعال می

العمل متقابل در رابطه های محیطی و وجود یا عدم وجود عکسر، واکنشزناشویی و همس

تواند سبک دلبستگی درونی را فعال کند و باعث ایجاد درک از امنیت عاطفی بیشتر یا می
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توانند در دلبستگی ایمن زوجین می(. 2018، 1کونسولی، واگنر برناردس و مارینکمتر شود )

داشته باشند و در مواقع پریشانی به آن پناه ببرند. در  از همسر خود تصور یک پایگاه امن

کنند و از آن دلبستگی اجتنابی افراد معموالً نزدیکی و صمیمیت را خطر آفرین تصور می

کنند. همچنین در دلبستگی اضطرابی اگرچه تمایل به نزدیکی و صمیمیت وجود اجتناب می

لبستگی مانع تجربه لذت و خوشی در دارد، ولی ترس از طرد شدن و از دست دادن منبع د

آمده نشان داده که رفتارهای دلبسته دستنتایج به(. 2019، 2شود )فرالیرابطه زناشویی می

تنها اثر مثبتی بر رضایت زناشویی دارد، بلکه حتی زمانی که درک از زندگی مدار ایمن نه

گردد ش رضایت زناشویی میمدار ایمن منجر به افزایزناشویی منفی باشد، رفتارهای دلبسته

(. در مقابل سطح پایین سازگاری زناشویی، 2018، 3)آلدر، یورگاسون، ساندبرگ و دیویس

های مشکالت ارتباطی و راهکارهای مخرب حل تعارض در تعامالت زناشویی در موقعیت

ی (. همچنین بررس2018افتد )کونسولی و همکاران، با سطح باالی دلبستگی ناایمن اتفاق می

کننده به مراکز مشاوره نشان داده که این زوجین در مقایسه با جمعیت زوجین ایرانی مراجعه

دهند های ناایمن )اضطرابی و اجتنابی( را بیشتر نشان میصورت معناداری دلبستگیعادی به

 (.1399مهریزی، موسوی و باقری، )ابویی

طه زناشویی است و کاهش آن از دیگر متغیرهای مهم که بیانگر پایداری و ادراک راب

افزایش تعارض زناشویی را به همراه دارد، تعهد زناشویی است )کریمی، بختیاری و آرانی، 

(. تعهد زناشویی به احساس امنیت فرد در یک رابطه و 1400؛ علیزاده فرد و رزاقی، 2019

هانه یک عنوان تصمیم آگامدت اشاره دارد. تعهد بهدرک وی از ارزش رابطه در طوالنی

عنوان یک حالت وابستگی عاطفی و عقالنی به یک فرد برای پیوستن به عملی خاص یا به

دیگر، تعهد زناشویی به معنای تمایل فرد به حفظ عبارتگردد؛ بهآرمان مطلوب تعریف می

شده خود است های تعریفیک ازدواج دائمی و وفادار ماندن به همسر، خانواده و ارزش

توان (. کیفیت زناشویی را می2010و همکاران،  4سون، واتسون، ورنر، الرسون)هالفورد، ویل
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آمیز و مطلوب یک ازدواج تعریف کرد که از عوامل مختلفی مانند عملکرد موفقیت

(. تعهد 2016، 1شود )مورو، هولیمن و لوگوتسازگاری و تعهد به یکدیگر ناشی می

رای مثال دلگرمی و اطمینان بخشی، مدیریت تواند متأثر از شایستگی زوجی )بزناشویی می

ها، پشتیبانی و همراهی(، شایستگی فردی ها، هماهنگی و مشورت، شفافیت نقشتعارض

ای های مذهبی و معنوی، نگرش مثبت به ازدواج( و عوامل زمینه)برای مثال اعتقادات و ارزش

( 1396و محمدی،  های جمعیت شناختی( باشد )قزلسفلو، جزایری، بهرامی)مثل ویژگی

غیراز عوامل خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی، متغیرهای رسد بهباشد. همچنین به نظر می

کننده شناختی مانند عوامل مرتبط با درک فرد از همسرش، نگرش و سواد ارتباطی تبیینروان

 ها از اهمیت(. پژوهش2020بجستانی و نسیمی، فینی، سلیمیتعهد زناشویی باشند )شیخی

ای که تعهد زناشویی متغیری معنادار گونهتعهد زناشویی در روابط زوجین حکایت دارند؛ به

( و 1398در تبیین گرایش به روابط فرازناشویی )فالحیان، میکاییلی و یوسفی مریدانی، 

 ( است.2020رضایت زناشویی )کاظمی و زنگانی مطلق، 

ی و ارائه مداخالتی جهت بهبود ها به دلبستگی و تعهد زناشویدر همین راستا توجه

؛ 1398کیفیت رابطه زوجین دچار تعارض زناشویی جلب شده است )تقی یار و پهلوان زاده، 

های (. مداخله1400؛ معاذی نژاد، عارفی و امیری، 1399ثوابی، صفاریان طوسی و خوی نژاد، 

بتنی بر مبانی ها برای زوجین است که مرفتاری یکی از پرکاربردترین مداخله -شناختی 

های گرفته و بر تعامل بین شناخت، رفتارها و واکنشهای یادگیری اجتماعی شکلنظریه

ها در بهبود ارتباطات و حل مسئله کمک کند )اپستین و عاطفی زوج متمرکز است تا به آن

درمانی رفتاری، شناخت درمانی و (. این نوع رویکرد از مفاهیم ناشی از زوج2017، 2زنگ

(. هدف 2019، 3کند )بائوکام و فیشرهای تجربی در تحقیقات بنیادی استفاده میین یافتههمچن

مثال عنوانهای زوجین )بهرفتاری بهبود مهارت-درمانگران مشاوره زناشویی شناختی

های ناکارآمد، تالش برای ها و نگرشهای ارتباطی و حل مسئله(، اصالح شناختمهارت

هش پریشانی عاطفی مانند عصبانیت، غم یا انزجار است )اپستین و بهبود کیفیت روابط و کا
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رفتاری در بهبود عالئم  –رسد که مداخله شناختی طورکلی به نظر می(. به2017زنگ، 

فردی زوجین اثربخشی معناداری های سازگاری و ارتباطی بینشناختی فردی و مهارتروان

آمده از دست(. همچنین نتایج به2020، 1منتوف و سرافی –دارد )دوریس، خافیف، لوتوفو 

رفتاری بر بهبود عواطف مثبت،  –های قبلی نشان داده که مشاوره زناشویی شناختی پژوهش

سبزفروش، غباری بناب و فرد، کاهش اضطراب و راهبردهای اجتنابی )خدایاری

 -فرانسیس ؛ الوسون، بارنس، مدکینس و 1393؛ استادی، بادله و بیرجندی، 1396لواسانی،

، 3و ویلهمسون گوستاس، وایبرگ، بروس و آنگستروم کجلین 2006و همکاران،  2المونت

زاده، بهرامی، فر، فاتحی( و همچنین بر افزایش پایداری و ثبات رابطه زناشویی )عظیمی2014

راد ؛ عبادی1395زاده، آبادی، فرزاد و فاتحیوشکی، شفیع؛ جانجانی1395احمدی و عابدی، 

و فیشچر، بائوکام و  2017؛ ملکی، مداحی، محمدخانی و خلعتبری، 1396نژاد، ریمیو ک

 ( اثربخشی معناداری دارد.2016، 4کوهن

های پرکاربرد برای بهبود روابط بین فردی مدار از دیگر مداخلهدرمانی هیجانزوج

؛ ویسل، شاهر، گلدمن 2021، 5ویژه رابطه زوجین است )لیل، کانها، اسستانتوس و سالگادوبه

عنوان یک درمان تجربی، انسان گرایانه و سیستمی شناخته ( که به2021کالیفا،  –بار  –و بار 

شود و مبتنی بر نظریه دلبستگی و علوم اعصاب اجتماعی رشد کرده است )گرینمن، می

هارت تمرکز طور مستقیم روی آموزش ممدار بهدرمانی هیجان(. زوج2019جانسون و ویبه، 

های احساسی جدید در روابط عاطفی است که امنیت کند، بلکه تمرکز بر ایجاد تجربهنمی

-درمانی هیجان(. چارچوب اولیه زوج2016، 6کند )وایب و جانسوندلبستگی را تقویت می

توان ناراحتی در روابط را برطرف کند که با تنظیم هیجان توسط همسر، میمدار پیشنهاد می

های اولیه )مانند احساس آسیب، احساس برای دستیابی به آن برای تسهیل بیان هیجان کرد و
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های ثانویه مانند خشم کفایت و محرومیت از عشق، احترام و قدردانی( و درک هیجانعدم

درمانی (. اگر چه در شکل اولیه زوج1988و جانسون،  1کند )گرینبرگیا تحقیر تالش می

تم دلبستگی در تنظیم هیجان زوجین تأکید شده است، ولی در ادامه مدار بر نقش سیسهیجان

( عالوه بر دلبستگی بر دو سیستم انگیزشی دیگر )هویت 2008و توسط گرینبرگ و گلدمن )

ویژه زوجین تأکید شده است. طبق نظر این فردی بهو جذابیت( در تنظیم هیجانی روابط بین

تگی، حفظ هویت و جذابیت از اهمیت اساسی نویسندگان سه سیستم اصلی انگیزشی دلبس

ای زناشویی منجر به فرد عاطفی برخوردارند. توجه به این نیازهای رابطهدر بهبود روابط بین

های مرتبط متمرکز است که این شود که بر روی سه گروه از هیجانیک کاردرمانی می

رم / ناتوانی و عصبانیت در کند )ترس/ اضطراب و غم در دلبستگی، شها را اداره میانگیزه

طورکلی بر روی ارتقا سه شکل از پاسخ حفظ هویت و تهیج / شادی و عالقه در جذابیت(. به

آرام  -2بخشی و ارتقا امنیت دلبستگی، پرورش، تسلی -1شود: در رابطه زناشویی کار می

شرم، محترم شمردن هیجان  -3بخشی برای تأیید هویت و کردن ترس، همدلی و اعتبار

طراوت بخشیدن به هیجان و ابراز هیجان مثبت برای ارتقاء جذابیت )گلدمن و گزینبرگ، 

 (. در این مدل اعتقاد بر این است که در روابط بین فردی مانند رابطه زناشویی، تنظیم2007

ها و افزایش تواند بر کاهش تعارضهای مرتبط با دلبستگی، هویت و جذابیت میهیجان

های آمده از پژوهشدست(. نتایج به2008بطه اثرگذار باشد )گرینبرگ و گلدمن، پایداری را

توانند درترمیم و بهبود مدار میهای هیجانمختلف تا حدودی بیانگر این است که مداخله

؛ ماکنین و 1395بدیهی زراعتی و موسوی، دلبستگی در رابطه زناشویی اثربخش باشند )

و هالچوک، ماکنین و  2012، 3؛ اسچاد و ساندبرگ7200؛ جانسون، 2006، 2جانسون

تواند از مدار میآمده نشان داده که مداخله هیجاندست(. همچنین نتایج به2010، 4جانسون

های خوشایند رابطه زناشویی که زمینه تعهد بیشتر به پریشانی روابط زوجین کاسته و بر جنبه

تازیک، مدنی و غالمعلی دی، شاه حسینیآورند، اثرگذار باشد )صیارابطه را فراهم می
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؛ خواجه افضلی، بهرامی، گودرزی و 1396نژاد و فرزاد، ؛ داودوندی، نوابی1396لواسانی، 

، 1موسر، لفونتین، وایب و تسکا؛ دالگلیش، جانسون، بورگس2016؛ فلتچر، 1397فرخی، 

 (.2004، 2؛ بایرن، کار و کالرک2015

و مداخله نتایج اثربخشی برای بهبود آشفتگی رابطه رسد که هرددرمجموع به نظر می

حال بررسی تفاوت در اثربخشی این بااین (،2020، 3اند )بردبوری و بودنمنزوجین نشان داده

های تواند یک مسئله پژوهشی باشد، چراکه این دو مداخله بر مبنای نظریهدو مداخله می

های یادگیری اجتماعی، شناختی و رفتاری مختلفی )مداخله شناختی رفتاری بر مبنای نظریه

-گرا( پایهها و رویکرد تجربهمدار بر مبنای نظریه دلبستگی، نظریه سیستمو مداخله هیجان

سازی متفاوتی از بروز، رشد و حفظ پریشانی روابط اند و به همین ترتیب مفهومریزی شده

مدار بر این رویکرد هیجان(. عالوه 2020، 4دارند )بودنمن، کسلر، خان، هوکر و راندل

های دیگری غیراز دلبستگی بر مؤلفههای دارد و بهگرینبرگ در مقایسه با فرم اولیه آن تفاوت

(، با توجه به اینکه اثربخشی 2007مانند هویت و جذابیت تأکید دارد )گلدمن و گرینبرگ، 

سعی در پر کردن  مدار گرینبرگ بر دلبستگی موردبررسی قرار نگرفته است،رویکرد هیجان

آید. ضمن اینکه مقایسه اثربخشی آن با یک مداخله این خالء مسئله پژوهشی به حساب می

ها نشان مندی این مداخله را بسنجد. همچنین بررسیتواند کفایتمورد تأیید و اثربخش، می

در  مدارداده که مداخله زناشویی شناختی رفتاری در مقایسه با مداخله زوج درمانی هیجان

(، بنابراین 2020دهد )بودنمن و همکاران، نمی قالب فرم اولیه آن تفاوت معناداری را نشان

تواند بدیع و نوآورانه محسوب مدار گرینبرگی میمقایسه اثربخشی آن با مداخله هیجان

های دلبستگی و تعهد زناشویی در زوجین پریشان گردد. همچنین با توجه به اینکه آسیب

-بوییده به مراکز مشاوره در مقایسه با جمعیت زوجین غیر پریشان بیشتر است )مراجعه کنن

رسد. در نتیجه ، بنابراین بهبود این دو متغیر ضروری به نظر می؛(1399مهریزی و همکاران، 

پژوهش حاضر با این سؤال روبرو است که آیا بین اثربخشی بسته آموزشی ارتقاء روابط بین 
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مدار و مشاوره زناشویی شناختی رفتاری بر دلبستگی ویکرد هیجانفردی زوجین بر اساس ر

 و تعهد زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد؟

 روش پژوهش
آزمون و پیگیری پس -آزمونروش پژوهش حاضر از نوع شبه تجربی با استفاده از طرح پیش

شویی ی آماری پژوهش شامل زوجین دارای تعارضات زنابا گروه کنترل بود. جامعه

بود. جهت انتخاب  1398و بهار  1397کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در زمستان مراجعه

در پرسشنامه تعارض  150نمونه از بین زوجین دارای تعارضات زناشویی )با نمره بیش از 

نفر  15( و با در نظر گرفتن حجم نمونه حداقل 1379زناشویی ثنایی، براتی و بوستانی پور، 

صورت در نفر( به 60زوج ) 30( 157، ص 2002، 1گروه )کوئن، کوین و کئو برای هر

گروه آزمایشی  2طور تصادفی در های ورود و خروج انتخاب و بهدسترس و بر اساس مالک

مدار و مشاوره شناختی رفتاری و یک گروه ارتقا روابط بین فردی مبتنی بر رویکرد هیجان

های ورود عبارت بودند از؛ نفر( گمارده شدند. مالک 20زوج برابر با  10کنترل )هر گروه 

( 3( داشتن سطح تحصیالت باالی سکیل، 2( گذشت حداقل یک سال از ازدواج زوجین، 1

( در پرسشنامه تعارضات 150( کسب نمره برش )نمره بیش از 4سال،  55تا  20دامنه سنی بین 

پزشکی م استفاده از داروهای روان( عدم ابتال به سو مصرف مواد و الکل و عد5زناشویی، 

( تمایل و رضایت آگاهانه از شرکت در پژوهش. 6کنندگان( و )طبق اظهارنظر شرکت

جلسه از کل جلسات درمانی/ آموزشی  2( غیبت بیش از 1های خروج عبارت بودند از مالک

 (، درخواست خروج از پژوهش در حین اجرای پژوهش.2های آزمایش برای گروه

 پژوهشابزار 
سؤال است که توسط  54یک ابزار خودگزارش دهی شامل  ،2پرسشنامه تعارضات زناشویی

( در ایران ساخته شده و اصوالً برای شناسایی ماهیت و 1379ثنایی، براتی و بوستانی پور )

خرده مقیاس  8گیرد. این پرسشنامه از میزان تعارض در روابط زناشویی مورداستفاده قرار می
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های هیجانی، است؛ کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنش شدهتشکیل

افزایش جلب حمایت فرزندان، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، کاهش رابطه 

خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان، جدا کردن امور مالی از یکدیگر و کاهش ارتباط 

(، 2(، بندرت )1ای )هرگز )گزینه 5کرت صورت طیف بیگذاری پرسشنامه بهمؤثر. نمره

 54، 47، 45، 33، 30، 26، 14، 11، 3(( است و سؤاالت 5(، همیشه )4(، اکثراً )3گاهی )

و حداقل آن  270شوند. حداکثر نمره کل این پرسشنامه گذاری میصورت معکوس نمرهبه

قابل قبولی برخوردار ( این پرسشنامه از اعتبار و پایایی 1379است، به گزارش ثنایی ) 54

 71/0( در هنجاریابی مجدد، آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه را 1380است. دهقان )

( پایایی این ابزار به 1391گزارش نموده است. بخشی پور، اسدی، کیانی و شیرعلی پور )

( 1390اند. امینی و حیدری )به دست آورده 90/0روش همسانی درونی برای کل مقیاس 

یید روایی صوری پرسشنامه، پایایی پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ برای کل ضمن تأ

اند. در این پژوهش برای کل پرسشنامه آلفای کرونباخ گزارش کرده 93/0پرسشنامه 

 بود. 92/0الی  67/0های میزان آن و برای خرده مقیاس 81/0آمده دستبه
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 1(DCTپرسشنامه تعهد زناشویی )

شده ( تهیه1997در سال ) 2سؤالی است که توسط آدامز و جونز 44پرسشنامه ابزاری این 

اند از: تعهد به همسر، تعهد کند که عبارتگیری میاست و سه بُعد تعهد زناشویی را اندازه

ای کامالً به ازدواج و تعهد ساختاری. پاسخگویی به پرسشنامه بر اساس لیکرت پنج گزینه

دهنده بیشتر بودن تعهد ( است. نمره باالتر در این آزمون نشان5تا  1موافقم ) مخالفم تا کامالً

( ضمن تأیید همسانی درونی و روایی همگرا پرسشنامه 1997زناشویی است. آدامز و جونز )

، تعهد به ازدواج 91/0با مقیاس نگرش به عشق، میزان پایایی خرده مقیاس تعهد به همسر را 

گزارش کرد. در اعتباریابی آزمون توسط شاه سیاه، بهرامی  86/0ی را ، تعهد ساختار89/0را 

تن از اساتید مشاوره دانشگاه اصفهان تأیید  5روایی محتوا پرسشنامه توسط ( 1388و محبی )

تا  76/0به دست آمد. در پژوهش حاضر میزان آلفای کرونباخ  85/0شد و آلفای کرونباخ 

 دست آمد.بههای پرسشنامه برای خردمقیاس 84/0

( کولینز و رید RAASساالن )نسخه تجدیدنظر شده( )مقیاس دلبستگی بزرگ

(1996)3 
وسیله کالینز و رید تهیه شد و در سال به 1990ساالن ابتدا در سال مقیاس دلبستگی بزرگ

ساالن که چگونگی ارزیابی فرد از موردبازنگری قرار گرفت. مقیاس دلبستگی بزرگ 1996

عبارت  18دهد؛ دارای رتباطی و سبک رابطه صمیمانه را موردبررسی قرار میهای امهارت

ای میزان موافقت یا مخالفت خود درجه 5است که پاسخ دهندگان در یک مقیاس لیکرت 

-دلبستگی ایمن را می 1،6،8،13،12،17کنند. سؤاالت را با هر یک از عبارات آن بیان می

دهد و سؤاالت ستگی اجتنابی را مورد ارزیابی قرار میدلب 2،5،7،14،16،18سنجند. سئواالت 

سنجد. سازندگان آزمون ضمن تأیید روایی دلبستگی اضطرابی را می 3،4،9،10،11،15

را برای سه خرده مقیاس  85/0تا  78/0محتوایی و سازه پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ 
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اند. این پرسشنامه در ایران توسط پرسشنامه در سه نمونه متفاوت از دانشجویان گزارش کرده

( مورد هنجاریابی قرار گرفت. این 1390سعیدیان اصل، خانزاده، حسنی و ادریسی )

های درونی و روایی نویسندگان روایی سازه پرسشنامه را از طریق تحلیل عاملی و همبستگی

مچنین ضریب مالکی پرسشنامه را با سیاهه افسردگی و اضطراب بک مورد تأیید قراردادند. ه

دست آمد. در پژوهش حاضر میزان آلفای کرونباخ به 84/0تا  72/0آلفای کرونباخ بین 

 دست آمد.به 87/0الی  74/0های پرسشنامه بین آمده برای خردمقیاسدستبه

مدار )گرینبرگ خالصه بسته ارتقاء روابط بین فردی زوجین براساس رویکرد هیجان 

اخله مشاوره زناشویی شناختی رفتاری )فیشر و بائوکام، ( و جلسات مد2008و گلدمن، 

جلسه به مدت تقریبی هر جلسه یک  12صورت های به( ارائه شده است. این مداخله2018

 ساعت اجرا شد.

 خالصه جلسات ارتقاء روابط بین فردی و جلسات شناختی رفتاری. 1جدول 

 رفتاریجلسات شناختی  جلسات ارتقاء روابط بین فردی جلسات

 جلسه

 اول

مرحله اول )اعتباربخشی و تشکیل اتحاد 

مدار برای درمانی(، توضیح رویکرد هیجان

زوجین، تعریف هیجان، توضیح روند جلسات 

 درمانی

برقراری ارتباط و آشنایی با وضعیت ارتباطی 

زوجین شامل عوامل شناختی، ارتباطی، رفتاری و 

 های حل تعارضروش

جلسه 

 دوم

ی منفی(، زدایی از چرخه)تشنجمرحله دوم 

 تعریف هیجانات

شناسایی باورها و انتظارات زوجین درباره 

صمیمت و روابط زناشویی، نشان تأثیر باورها بر 

 احساسات و رفتارها

 جلسه

 سوم

ی منفی(، زدایی از چرخهمرحله دوم )تشنج

تعیین هیجانات بنیادین هر زوج، توضیح نقش 

 نقش تعامالتیک از هیجانات در هر

بررسی نحوه برداشت و تبیین رفتار همسر، صالح 

خطاهای شناختی و جایگزین کردن باورهای 

 منطقی

جلسه 

 چهارم

ی منفی(، زدایی از چرخهمرحله دوم )تشنج

های پذیریها و آسیبمشخص کردن حساسیت

 یک از زوجینهر

شناسایی الگوهای اسنادی زوجین و تأثیر آن بر 

بینانه درباره تبیین اهداف و انتظارات واقعرابطه، 

 خود، همسر و روابط صمیمانه

جلسه 

 پنجم

ی سوم )دستیابی به احساسات زیربنایی، مرحله

ی عملی و آشکارسازی تأکید بر تجربه

 ارزیابی اشکاالت فرستنده و گیرنده پیام

های فرستنده و گیرنده تمرین و آموزش مهارت

 پیام
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 رفتاریجلسات شناختی  جلسات ارتقاء روابط بین فردی جلسات

ها و ها، جایگاههیجانات نهفته(، تأکید بر نقش

 کارکرد هیجانات

 

جلسه 

 ششم

ی سوم )دستیابی به احساسات زیربنایی(، مرحله

 تعیین موانع درون روانی

ایجاد مهارت انتقال و دریافت روشن و مؤثر 

 افکار، احساسات و نیازها

 جلسه

 هفتم

ی سوم )دستیابی به احساسات زیربنایی(، مرحله

 زوجین به شناسایی نیازهاترغیب کردن 

بررسی الگوها و موانع ارتباطی زوجین و 

های جنسیتی و شخصیتی در ارتباط، تمرین تفاوت

 های ارتباط کارآمدو آموزش مهارت

جلسه 

 هشتم

ی چهارم )بازسازی تعامل منفی اقدام بر مرحله

های جدید تعامل زناشویی(، ترغیب اساس شیوه

ی هیجانی همسر و تجربهزوجین برای پذیرش 

 تصوری که از خود دارند

 شناخت الگوهای تقویت و تنبیه همسران

جلسه 

 نهم

ی چهارم )بازسازی تعامل منفی اقدام بر مرحله

های جدید تعامل زناشویی(، اساس شیوه

 هاکردن ابراز احساسات، نیازها و خواستهتسهیل

 افزایش تبادالت رفتاری مثبت و تقویت آن

 تبادالت رفتاری منفی و تنبیه کاهش

جلسه 

 دهم

ی یکپارچگی مرحله ی پنجم )استحکام ومرحله

پایانی پرداختن به تقویت تغییرات تعاملی و 

های جدید زوجین از خود و دیگری(، روایت

ی کاردرمانی متمرکز رفتاری و روایتی، ارائه

 تسهیل ایجاد و ظهور تعامالت جدید

 های حل مسئله زوجینمهارتارزیابی اشکاالت و 

 های حل مسئلهتمرین و یادگیری مهارت

جلسه 

 یازدهم

ی ی پنجم )استحکام و یکپارچگی مرحلهمرحله

پایانی(، پرداختن به تقویت تغییرات تعاملی و 

های جدید زوجین تسهیل ایجاد و ظهور روایت

 های جدیدحلتعامالت و راه

 رضهای حل تعاها و سبکبررسی تعارض

 های حل تعارضآموزش و تمرین روش

جلسه 

 دوازدهم

ی پنجم )استحکام و یکپارچگی(، پایان مرحله

های )هویتی( جدید را ها و روایتجایگاه

 مستحکم کنید

 گیریبندی و نتیجهجمع

 ارزیابی میزان تغییر زوجین و بهبود روابط صمیمانه

پرسشنامه تعارضات زناشویی در اختیار در ابتدا جهت غربالگری زوجین دارای تعارض 

آوری کننده به مراکز مشاوره شهر تهران قرار گرفت و پس از تکمیل و جمعزوجین مراجعه

زوج  30( بود تعداد 150ها از بین زوجین مذکور که نمره آنان باالتر از نقطه برش )داده
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های آوری پرسشنامهعگروه گمارده شدند. پس از اجرا و جم 3طور تصادفی انتخاب در به

دلبستگی و تعهد زناشویی برای اعضای هر سه گروه، یک گروه آزمایش تحت مداخله بسته 

ی مدار و یک گروه آزمایش دیگر تحت مداخلهارتقا روابط بین فردی رویکرد هیجان

های دادهای دریافت کرد. گونه مداخلهمشاوره شناختی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ

افزار ز اجرای پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره و از طریق نرمحاصل ا

SPSS-22  .از جمله مالحظات اخالقی پژوهش حاضر عبارت بودند مورد تحلیل قرار گرفت

از: اصل رضایت آگاهانه در مورد اهداف، روش کار و چگونگی انجام پژوهش رعایت شد، 

ارائه و رضایت آنان جلب شد، اصل رازداری و رعایت کنندگان توضیحات الزم به شرکت

های حاصل از پژوهش کنندگان رعایت گردید و یافتهحریم خصوصی اطالعات شرکت

صورت کلی و بدون ذکر نام منتشر شد. همچنین برای گروه کنترل این امکان فراهم شد به

 یافت کنند.که بعد از اتمام پژوهش در صورت تمایل سه جلسه مداخله رایگان در

 هایافته
سطح تحصیالت دپیلم و زیر دیپلم، کارشناسی و کارشناسی ارشد ( درصد فراوانی)فراوانی 

، برای (30/0) 6و ( 50/0) 10، (20/0) 4مدار به ترتیب و باالتر برای گروه مداخله هیجان

و برای گروه ( 40/0) 8و ( 45/0) 9، (15/0) 3رفتاری به ترتیب  –گروه مداخله شناختی 

نتایج آزمون کای اسکوئر نشان داد . بود( 25/0) 5و ( 50/0) 10، (20/0) 5کنترل به ترتیب 

(. P= 86/0)که بین سه گروه از لحاظ فراوانی سطح تحصیالت تفاوت معناداری وجود ندارد 

مدار میانگین و انحراف استاندارد سن و مدت ازدواج به همچنین برای گروه مداخله هیجان

 40/34رفتاری به ترتیب  –، برای گروه مداخله شناختی 18/3±60/7و  88/4± 65/34ترتیب 

بود و  06/3±38/7و  10/5± 45/35و برای گروه کنترل به ترتیب  39/3±50/7و  ±77/4

نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که بین سه گروه در این موارد تفاوت 

فرض نرمال بودن قبل از بررسی سؤال پژوهش، ابتدا پیش(. P= 93/0)معناداری وجود ندارد 

ها با آزمون لوین موردبررسی اسمیرنوف و همسانی واریانس –ها با آزمون کلموگروف داده

دار نیست ها معنینآمده برای این آزمودستقرار گرفت که نتایج نشان داد سطح معناداری به
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(05/0<P .) توصیفی میانگین و انحراف معیار برای متغیرهای های شاخص 2در جدول

 .های پژوهش ارائه شده استپژوهش به تفکیک گروه

 های توصیفی متغیرهای پژوهش. شاخص2جدول 

 گروه متغیر
 انحراف استاندارد میانگین

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش پیگیری آزمونپس آزمونپیش

 ایمن

مداخله 

-هیجان

 مدار

85/12 9/14 4/15 43/2 24/2 33/2 

مداخله 

شناختی 

- 

 رفتاری

75/11 85/11 1/12 83/1 66/1 13/3 

 64/1 55/1 75/1 2/11 1/11 35/11 کنترل

 اضطراب

مداخله 

-هیجان

 مدار

45/15 25/11 2/11 11/6 41/3 33/3 

مداخله 

شناختی 

- 

 رفتاری

3/15 3/13 25/14 6 16/5 65/5 

 28/5 36/5 37/5 8/16 8/16 9/16 کنترل

 اجتناب

مداخله 

-هیجان

 مدار

1/14 3/11 1/11 52/4 15/3 99/2 

مداخله 

شناختی 

- 

 رفتاری

25/13 65/12 9/12 08/4 96/3 84/3 

 45/4 99/3 45/4 7/13 55/14 55/13 کنترل
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 گروه متغیر
 انحراف استاندارد میانگین

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش پیگیری آزمونپس آزمونپیش

تعهد به 

 همسر

مداخله 

-هیجان

 مدار

1/21 8/28 6/29 23/5 56/6 06/7 

مداخله 

شناختی 

- 

 رفتاری

3/22 65/25 75/26 46/5 04/6 05/6 

 88/2 2/3 87/2 1/20 65/20 3/23 کنترل

تعهد به 

 ازدواج

مداخله 

-هیجان

 مدار

65/29 65/33 35/33 06/7 21/7 75/7 

مداخله 

شناختی 

- 

 رفتاری

95/32 33 8/34 12/8 23/4 56/4 

 49/3 01/4 9/3 5/28 3/29 45/28 کنترل

تعهد 

 ساختاری

مداخله 

-هیجان

 مدار

65/51 1/65 6/78 24/9 66/12 29/10 

مداخله 

شناختی 

- 

 رفتاری

15/53 35/56 95/53 98/11 03/10 47/9 

 37/4 91/4 42/4 35/46 95/47 5/46 کنترل

 نمره کل

مداخله 

-هیجان

 مدار

7/102 85/119 05/142 9/14 57/24 1/15 

مداخله 

شناختی 
4/104 5/114 117 476/17 3/16 59/15 
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 گروه متغیر
 انحراف استاندارد میانگین

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش پیگیری آزمونپس آزمونپیش

- 

 رفتاری

 8 4/11 21/8 95/94 95 25/95 کنترل

های توصیفی میانگین و انحراف معیار ابعاد دلبستگی و تعهد زناشویی شاخص 2در جدول 

آزمون و پیگیری( ارائه آزمون، پسهای پژوهش در سه مرحله آزمون )پیشبه تفکیک گروه

موردبررسی قرار شده است. در ابتدا مقایسه اثربخشی دو مداخله بر روی ابعاد دلبستگی 

های واریانس فرض همگنی ماتریسگرفت. در ابتدا نتایج آزمون ام باکس نشان داد که پیش

 3(. در جدول P>05/0کوواریانس برای تحلیل کوواریانس چند متغیره رعایت شده است )

 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره ارائه شده است.
د متغیره )مانکوا( برای مقایسه تأثیر بسته ارتقا روابط بین . نتایج تحلیل کوواریانس چن3جدول 

 رفتاری بر ابعاد دلبستگی –مدار و مشاوره زناشویی شناختی فردی هیجان

مرحله 

 آزمون
 F ارزش آزمون

df 
 فرضیه

df 
 خطا

سطح 

-معنی

 داری

مجذور 

 اتا

توان 

 آزمون

 آزمونپس

 1 35/0 001/0 106 6 74/9 71/0 اثر پیالیی

 1 42/0 001/0 104 6 73/12 33/0 لمبدای ویلکز

 1 48/0 001/0 102 6 97/15 88/1 اثر هتلینگ

ترین بزرگ

 ی رویریشه
81/1 94/31 3 53 001/0 64/0 1 

 پیگیری

 1 34/0 001/0 106 6 92/8 67/0 اثر پیالیی

 1 42/0 001/0 104 6 76/12 33/0 لمبدای ویلکز

 1 50/0 001/0 102 6 05/17 2 اثر هتلینگ

ترین بزرگ

 ی رویریشه
2 37/35 3 53 001/0 67/0 1 

دهد که در حداقل یک مورد از نشان می 3نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره در جدول 

های پژوهش تفاوت معناداری آزمون و پیگیری بین گروهابعاد دلبستگی در مرحله پس
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(001/0>p وجود دارد. برای بررسی )های موجود از تحلیل کوواریانس یک راهه در تفاوت

 آمده است. 4متن چند راهه استفاده شد که نتایج آن در جدول 

. نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانکوا برای مقایسه تأثیر بسته ارتقا روابط بین 4جدول 

 بر ابعاد دلبستگی رفتاری –مدار و مشاوره زناشویی شناختی فردی بر اساس رویکرد هیجان

 متغیر مرحله
مجموع 

 مجذورات
df 

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

مجذور 

 اتا

توان 

 آزمون

 آزمونپس

 1 53/0 001/0 98/29 39/41 2 78/82 ایمن

 99/0 30/0 001/0 74/11 45/112 2 90/224 اضطراب

 1 33/0 001/0 13/13 40/53 2 80/106 اجتناب

 پیگیری

 84/0 21/0 004/0 80/10 82/56 2 63/113 ایمن

 99/0 38/0 001/0 23/24 21/123 2 43/246 اضطراب

 92/0 25/0 001/0 47/11 95/40 2 90/81 اجتناب

ها در آزمونآزمون و پیگیری با کنترل پیشدهد که در مرحله پسنشان می 4نتایج جدول  

برای (. P<001/0)هر سه بعد دلبستگی بین سه گروه پژوهش تفاوت معناداری وجود دارد 

ارائه  5فرونی استفاده شد که نتایج آن در جدول مشخص شدن نقاط تفاوت از آزمون بن

 .شده است

 های پژوهشفرونی برای مقایسه ابعاد دلبستگی در گروهنتایج آزمون مقایسه بن 5جدول 

 گروه دوم گروه اول متغیر مرحله
تفاوت میانگین 

 شدهتعدیل

سطح 

 معناداری

 آزمونپس

 دلبستگی ایمن

 مدارهیجان

-شناختی

 رفتاری
40/2 001/0 

 001/0 84/2 کنترل

 -شناختی 

 رفتاری
 72/0 45/0 کنترل

دلبستگی 

 اضطرابی

 مدارهیجان
-شناختی

 رفتاری
53/2- 05/0 

 001/0 -5 کنترل 

 -شناختی 

 رفتاری
 05/0 -48/2 کنترل
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 گروه دوم گروه اول متغیر مرحله
تفاوت میانگین 

 شدهتعدیل

سطح 

 معناداری

دلبستگی 

 اجتنابی

 مدارهیجان

-شناختی

 رفتاری
84/1- 02/0 

 001/0 -45/3 کنترل

 -شناختی 

 رفتاری
 05/0 -61/3 کنترل

 پیگیری

 مدارهیجان دلبستگی ایمن

-شناختی

 رفتاری
67/2 002/0 

 001/0 40/3 کنترل

 
 -شناختی 

 رفتاری
 98/0 73/0 کنترل

دلبستگی 

 اضطرابی
 مدارهیجان

-شناختی

 رفتاری
69/3- 001/0 

 001/0 -10/5 کنترل

 
 -شناختی 

 رفتاری
 16/0 -41/1 کنترل

دلبستگی 

 اجتنابی
 مدارهیجان

-شناختی

 رفتاری
38/2- 001/0 

 001/0 -83/2 کنترل

 
 -شناختی 

 رفتاری
 1 -46/0 کنترل

مدار در مقایسه با گروه کنترل دهد که گروه هیجاننشان می 5آمده از جدول دستنتایج به

رفتاری در هر سه بعد دلبستگی اثربخشی معنادار و پایداری دارد  -و گروه شناختی 

(05/0>P)آزمون فقط بر ابعاد اجتنابی رفتاری در مرحله پس –که گروه شناختی ، درحالی

اثربخشی معنادار داشته است که با توجه به نتایج مرحله پیگیری، این ( P<05/0)و اضطرابی 

 (.P>05/0)اند صورت معنادار پایدار نماندهاثرات به

همچنین مقایسه اثربخشی دو مداخله بر روی ابعاد دلبستگی موردبررسی قرار گرفت. در ابتدا 

واریانس کوواریانس های فرض همگنی ماتریسنتایج آزمون ام باکس نشان داد که پیش
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نتایج آزمون  6(. در جدول P>05/0برای تحلیل کوواریانس چند متغیره رعایت شده است )

 تحلیل کوواریانس چندمتغیره ارائه شده است.

. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره )مانکوا( برای مقایسه تأثیر بسته ارتقا روابط بین 6جدول 

 رفتاری بر ابعاد تعهد زناشویی –مدار و مشاوره زناشویی شناختی فردی هیجان

مرحله 

 آزمون
 F ارزش آزمون

df 
 فرضیه

df 
 خطا

سطح 

 داریمعنی

مجذور 

 اتا

توان 

 آزمون

 آزمونپس

 99/0 23/0 001/0 106 6 16/59 45/0 اثر پیالیی

 1 25/0 001/0 104 6 76/5 56/0 لمبدای ویلکز

 1 27/0 001/0 102 6 36/6 75/0 اثر هتلینگ

ترین بزرگ

 ی رویریشه
71/0 56/12 3 53 001/0 41/0 1 

 پیگیری

 1 51/0 001/0 106 6 41/18 02/1 اثر پیالیی

 1 60/0 001/0 104 6 79/25 16/0 لمبدای ویلکز

 1 67/0 001/0 102 6 53/34 06/4 اثر هتلینگ

ترین بزرگ

 ی رویریشه
76/3 48/66 3 53 001/0 79/0 1 

دهد که در حداقل یک مورد از نشان می 6نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره در جدول 

های پژوهش تفاوت معناداری آزمون و پیگیری بین گروهابعاد تعهد زناشویی در مرحله پس

(001/0>pوجود دارد. برای بررسی تفاوت ) های موجود از تحلیل کوواریانس یک راهه در

 آمده است. 7استفاده شد که نتایج آن در جدول متن چند راهه 

. نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانکوا برای مقایسه تأثیر بسته ارتقا روابط بین 7جدول 

 رفتاری بر ابعاد تعهد زناشویی –مدار و مشاوره زناشویی شناختی فردی براساس رویکرد هیجان

 متغیر مرحله
مجموع 

 مجذورات
df 

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

مجذور 

 اتا

توان 

 آزمون

 آزمونپس
تعهد به 

 همسر
78/666 2 39/333 22/13 001/0 33/0 1 
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تعهد به 

 ازدواج
92/185 2 96/92 05/3 05/0 10/0 57/0 

تعهد 

 ساختاری
79/1874 2 40/937 53/8 001/0 24/0 96/0 

 پیگیری

تعهد به 

 همسر
59/955 2 79/477 40/17 001/0 39/0 1 

تعهد به 

 ازدواج
36/416 2 18/208 03/9 001/0 25/0 97/0 

تعهد 

 ساختاری
34/9699 2 67/4849 48/89 001/0 77/0 1 

ها در آزمونآزمون و پیگیری با کنترل پیشدهد که در مرحله پسنشان می 7نتایج جدول 

(. P<05/0)هر سه بعد تعهد زناشویی بین سه گروه پژوهش تفاوت معناداری وجود دارد 

 8فرونی استفاده شد که نتایج آن در جدول برای مشخص شدن نقاط تفاوت از آزمون بن

 .ارائه شده است

 های پژوهشفرونی برای مقایسه ابعاد تعهد زناشویی در گروهنتایج آزمون مقایسه بن 8جدول 

 گروه دوم گروه اول متغیر مرحله
تفاوت میانگین 

 شدهتعدیل

سطح 

 معناداری

 آزمونپس

تعهد به 

 همسر

 مدارهیجان
 13/0 39/3 رفتاری-شناختی

 001/0 52/8 کنترل

 01/0 13/5 کنترل رفتاری -شناختی 

تعهد به 

 ازدواج

 مدارهیجان
 1 23/1 رفتاری-شناختی

 05/0 43/4 کنترل

 30/0 20/3 کنترل رفتاری -شناختی 

تعهد 

 ساختاری

 مدارهیجان
 01/0 25/10 رفتاری-شناختی

 001/0 42/13 کنترل

 1 16/3 کنترل رفتاری -شناختی 

 پیگیری
تعهد به 

 همسر

 مدارهیجان
 24/0 07/3 رفتاری-شناختی

 001/0 09/10 کنترل

 001/0 02/7 کنترل رفتاری -شناختی 
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 گروه دوم گروه اول متغیر مرحله
تفاوت میانگین 

 شدهتعدیل

سطح 

 معناداری

تعهد به 

 ازدواج

 مدارهیجان
 1 -31/1 رفتاری-شناختی

 004/0 33/5 کنترل

 001/0 65/6 کنترل رفتاری -شناختی 

تعهد 

 ساختاری

 مدارهیجان
 001/0 43/23 رفتاری-شناختی

 001/0 47/30 کنترل

 02/0 04/7 کنترل رفتاری -شناختی 

مدار در مقایسه با گروه کنترل که گروه هیجان دهدنشان می 8آمده از جدول دستنتایج به

که گروه ، درحالی(P<05/0)در هر سه بعد تعهد زناشویی اثربخشی معنادار و پایداری دارد 

اثربخشی ( P<05/0)آزمون فقط بر بعد تعهد به همسر رفتاری در مرحله پس –شناختی 

شویی اثربخشی معناداری را نشان معنادار داشته ولی در مرحله پیگیری بر هر سه بعد تعهد زنا

مدار در مقایسه با گروه دهد که گروه هیجانهمچنین نتایج نشان می(. P<05/0)دهد می

رفتاری بر مؤلفه تعهد ساختاری به و صورت معنادار و پایدار اثربخشی بیشتری  –شناختی 

 (.P<05/0)دارد 

 گیریبحث و نتیجه
داد که بسته ارتقا روابط بین فردی بر اساس رویکرد نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان 

مدار بر افزایش بعد ایمن دلبستگی و کاهش ابعاد اضطراب و اجتناب دلبستگی تأثیر هیجان

رفتاری بر کاهش ابعاد اضطراب و  –معنادار و پایداری دارد و مشاوره زناشویی شناختی 

مانده است. همچنین نتایج نشان داد که بسته اجتناب تأثیر معنادار داشته که این اثرات پایدار ن

مدار بر هر سه بعد دلبستگی در مقایسه با ارتقا روابط بین فردی بر اساس رویکرد هیجان

های خدایاری فرد مشاوره زناشویی شناختی رفتاری تأثیر معنادار بیشتری دارد. یافته پژوهش

( و ویلهمسون 2006و همکاران )(، الوسون 1393(، استادی و همکاران )1396و همکاران )

( با این یافته پژوهش حاضر مبنی بر اثربخشی مشاوره زناشویی شناختی 2014و همکاران )

باشند. در تبیین اثربخشی مشاوره رفتاری بر ابعاد اضطراب و اجتناب دلبستگی همسو می
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یدار صورت پازناشویی شناختی رفتاری بر کاهش بعد اضطرابی و اجتنابی دلبستگی به

های افراد با دلبستگی ناایمن وجود افکار و ها و خصیصهتوان گفت که ازجمله ویژگیمی

ها باورهای غیرمنطقی است که باعث تأثیرگذاری بر رفتارها و گسترش استرس در موقعیت

(. به عبارتی افکار و باورهای 1396شود )خدایارفرد و همکاران، های گوناگون میو چالش

شود. در همین راستا کننده، جزء شناختی دلبستگی ناایمن محسوب میلغیرمنطقی مخت

ویژه مشاوره زناشویی شناختی رفتاری به دلیل تأکید و اهمیتی که بر فرآیندهای شناختی، به

تواند تا حدودی بر بهبودی ابعاد سبک دلبستگی ناایمن افکار و باورهای غیرمنطقی دارد می

جمله باورهای ناکارآمدی که در بعد اجتنابی وجود دارد باور به اثرگذار باشد. به عبارتی از

خوداتکایی مفرط و عدم ارزشمندی دیگر و در بعد اضطرابی عدم ارزشمندی خود و نگرانی 

مفرط برای از دست دادن دیگران است. در همین راستا اقداماتی که در جلسات درمانی 

ورها و افکار ناکارآمد بود و تالش شناختی رفتاری صورت گرفت در جهت اصالح این با

تری در مورد خود و رابطه زناشویی شد که همراه با اعضا گروه باورها و افکار منطقی

های جایگزین گردد. همچنین باید توجه کرد که در جلسات درمانی بر آموزش مهارت

ها تا یسازها و توانمندهای حل تعارض در زوجین کار شد. این آموزشارتباطی و مهارت

های آزار دهند که جز اساسی اضطراب محسوب ها و ترسحدودی زیاد به کاهش نگرانی

گردد. به عبارتی دریافت کردن حس توانمندی براثر (، منجر می2019فرالی، شوند )می

تواند دهد مینفس الزم را میهای رابطه و حل تعارض که به فرد اعتمادبهآموزش مهارت

های مبنی های آزاردهنده در بعد اضطراب دلبستگی و افکار و احساسغولیمشها و دلنگرانی

حال طبق فردی در بعد اجتناب دلبستگی را کاهش دهد. بااینزا بودن رابطه بینبر آسیب

رفتاری قادر به اثربخشی معنادار بر دلبستگی ایمن نبود.  –ها مشاوره زناشویی شناختی یافته

وان به این مورد مرتبط دانست که دلبستگی ایمن عالوه بر نبود تاین امر را تا حدودی می

کننده کننده و برطرفاضطراب و اجتناب نیازمند یکسری رفتارهای ایمنی بخش، حمایت

های مثبت و همراه (. به عبارتی تعامل2008نیازهای دلبسته مدار است )گرینبرگ و گلدمن، 

تگی ایمن در رابطه زناشویی پایدار گردد. این بخش نیاز است تا دلبسهای اطمینانبا پاسخ
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توجهی مبنی بر دست یابی درحالی است که در مشاوره زناشویی شناختی رفتاری اقدام قابل

کننده مرتبط با آن در رابطه زناشویی، تقریباً های ترمیمبه نیازهای دلبسته مدار و ارائه پاسخ

 وجود ندارد.

ه بسته ارتقا روابط بین فردی بر اساس رویکرد بخش دیگر یافته پژوهش این بود ک 

مدار بر افزایش بعد ایمن دلبستگی و کاهش ابعاد اضطراب و اجتناب دلبستگی تأثیر هیجان

صورت معناداری رفتاری به –معنادار و پایداری دارد و در مقایسه با مشاوره زناشویی شناختی 

(، 1395های بدیهی زراعتی و موسوی )شاثربخشی باالتری دارد. در همین راستا یافته پژوه

( و هالچوک و 2012(، اسچاد و ساندبرگ )2007(، جانسون )2006ماکنین و جانسون )

توان گفت اند. در تبیین این یافته می( نتایج هم راستا و مشابهی را نشان داده2010همکاران )

اد از پاسخگویی زوجین که طبق نظریه دلبستگی، امنیت نسبی دلبستگی در روابط به درک افر

عنوان که یک رابطه دلبستگی ایمن است، به(. هنگامی2019در روابط بستگی دارد )فرالی، 

حال، دلبستگی یک پناهگاه امن در مواقع استرس این رابطه برای افراد در دسترس است. بااین

رای خدمت به کند و مانع از توانایی ایجاد یک رابطه بناایمن، این عملکردها را مهار می

شود. نقش پیوند دلبستگی در تنظیم عواطف، تمرکز اصلی تعادل عاطفی و تنظیم عواطف می

(. در همین رابطه در جلسات 2008مدار است )گرینبرگ و گلدمن، درمان مداخله هیجان

های تعاملی مدار سعی شد با شناسایی چرخبسته ارتقا روابط بین فردی مبتنی بر رویکرد هیجان

زدایی از آن به نیازهای اولیه دلبسته مدار دسترسی پیدا کرد. نتیجه این فرآیند وب و تشنجمعی

های عاطفی مبتنی ظهور نیازهای دلبسته مدار ایمن مبتنی بر صمیمیت و نزدیکی طلبی و پاسخ

های از دلبستگی ها و نگرانیبر پذیرش و حمایت از جانب همسر و همچنین کاهش و ترس

(. به عبارتی به نظر 2007باشد )گلدمن و گرینبرگ، ز نزدیکی و صمیمیت میمانند ترس ا

های از اجتناب و اضطراب دلبستگی با نیروی انگیزشی ترس رسید در رابطه زوجین، شکلمی

کرد که با شناسایی و به مرحله ابراز نیاز رسیدن نیازهای از صمیمیت و طرد شدن کار می

میمیت و نزدیکی، رابطه زوجین به سمت یک پایگاه ایمن و شادی مدار مانند نیاز به صدلبسته

 بخش جهت ابراز نیازها حرکت کرد.
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بخش دیگر یافته پژوهش این بود که بسته ارتقا روابط بین فردی بر اساس رویکرد 

مدار بر افزایش بعد ایمن دلبستگی و کاهش ابعاد اضطراب و اجتناب دلبستگی در هیجان

صورت معناداری اثربخشی باالتری دارد. رفتاری به –زناشویی شناختی مقایسه با مشاوره 

تر بودن این نوع از مداخله نسب به مداخله زناشویی شناختی رفتاری تا حدودی دلیل اثربخش

مدار از ابتدا گردد. چراکه درمان هیجانبه اصالت و مبدأ نظری و پیدایش این دو درمان برمی

های ی و مبتنی بر نظریه دلبستگی رشد یافت. در همین جهت تالشدرمانبر پایه کارهای زوج

های دلبستگی است. در درمان درمانی و مداخله آن نیز در جهت جوابگویی و ترمیم آسیب

های دلبستگی و ترمیم این مدار به شکلی عمیق و گسترده و تا حدودی پویا به آسیبهیجان

که است که در شود. این درحالیین اقدام میهای ارتباطی زوجها با توجه به چرخهآسیب

مدار و بدون عمق بخشی به های دلبستهرفتاری بدون عمیق شدن در آسیب -درمان شناختی 

مداخله با فرآیندهای پویا و فقط با توجه به افکار و باورهای غیرمنطقی و همچنین مهارت 

(. این 2020و همکاران،  بودنمنشود پریشانی روابط زوجین اصالح شود )آموزی سعی می

تواند های درونی خود فرد وجود دارد، میهای دلبستگی که در الیهدرحالی است که آسیب

در شرایط استرس زا و چالش آفرین با توجه به تجارب قبلی فعال شود و ابعاد اضطراب و 

رالی، های تعاملی غالب شوند و رابطه زناشویی را ناایمن جلوه دهند )فاجتناب بر چرخه

مدار ارائه شده سعی شد با شناسایی چرخه معیوب (. در همین راستا در مداخله هیجان2019

مدار زیربنایی های دلبستهصورت تعقیب و گریز بود، به آسیبارتباطی زوجین که اغلب به

ها ها و ابراز آنیافت و آن در مرکز هدف مداخله قرار داد. با دستیابی به این نیازآن دست

تری که همراه با همدلی و اعتباربخشی بود را نسبت به یک جین توانستند پاسخگویی ایمنزو

 دیگر ارائه کنند.

نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که بسته ارتقا روابط بین فردی بر اساس  

رفتاری بر هر سه مؤلفه تعهد زناشویی  –مدار و مشاوره زناشویی شناختی رویکرد هیجان

هد به همسر، تعهد به ازدواج و تعهد ساختاری( تأثیر معنادار و پایداری دارد. همچنین )تع

(، خواجه افضلی 1396(، داودوندی و همکاران )1396های صیادی و همکاران )یافته پژوهش
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(، بایرن و همکاران 2015(، دالگلیش و همکاران )2016(، فلتچر )1397و همکاران )

( با این یافته پژوهش حاضر 2012( و اسچاد و ساندبرگ )2006) (، ماکنین و جانسون2004)

مدار بر تعهد زناشویی مبنی بر اثربخشی بسته ارتقا روابط بین فردی بر اساس رویکرد هیجان

مدار باشد. در تبیین اثربخشی بسته ارتقاء روابط بین فردی مبنتی بر درمان هیجانهمسو می

تواند یک زمینه و عامل برای اکارآمد زوجین میهای تعاملی نتوان گفت که سبکمی

کاهش تعهد زناشویی زوجین باشد، چراکه باعث افزایش فاصله هیجانی و بروز تعارض و 

(؛ بنابراین مداخالتی که 1398فالحیان و همکاران، شود )هیجانات منفی در رابطه زوجین می

ها با ب زوجین و اصالح آنهای معیومدار در راستای شناسایی چرخهدرمانی هیجانزوج

تواند یک عامل ارتقابخش تعهد زناشویی باشد. کند، میتوجه به هیجانات بنیادین زوجین می

توانند های معیوب و دسترسی به هیجانات بنیادین، زوجین میبه عبارتی با اصالح چرخه

در قبال نیازها ای معتبر و عاری از سرزنش آشکار کنند و احساسات بنیادین خود را به شیوه

صورت همدالنه و حمایت گرانه پاسخ دهند )گرینبرگ و گلدمن، و احساسات یکدیگر را به

توانند تعهد زوجین به رابطه و همسر خود را افزایش دهد چرا که (. این فرآیند می2008

گویی مثبت زوجین نسبت به یابد و پاسخهیجانات و احساسات مثبت در رابطه افزایش می

گیری عاطفی که زمینه عدم تعهد و خیانت زناشویی است را کاهش ینه تعارض و فاصلههم زم

-(. همچنین یک تبیین مهم برای اثربخشی درمان هیجان1396قزلسفلو و همکاران، دهد )می

مدار مبتنی بر مدل گرینبرگ در قبال دیگر رویکردهای درمانی، توجه و اهمیت دادن به 

باشد. در نظام هویت افراد، یی در نظام انگیزشی هویت فرد میهای بنیادین زیربناهیجان

های را اندازد و تالش و اقدامهیجان بنیادی شرم تالشی برای محافظت از هویت به کار می

اندازد. شوند را به راه میشوند و معتبر شناخته نمیاز جانب زوجینی که در رابطه دیده نمی

زش و اعتبار الزم در جهت تأیید هویت را کسب نکنند، به عبارتی اگر زوجین در رابطه ار

دست آوردن این اعتبار و ارزش مد نظر قرار اقدام جبرانی بیرون از رابطه زناشویی را برای به

دهند. به عبارتی زوجین با درگیر شدن در روابط فرازناشویی و متمرکز شدن بر می

خود کسب کنند )گرینبرگ و کنند اعتباری برای هویت دستاوردهای شغلی سعی می



 285 |و همکاران  بازرگان  هیسم

صورت سازگار تجربه بشود عنوان هیجان بنیادین که باید به(؛ بنابراین شرم به2008گلدمن، 

صورت و اعتبار و ارزش هویتی را با پاسخگویی همسر در یک رابطه متعهدانه کسب کند، به

کند؛ ناشویی دنبال میناسازگار با نقص تعهد زناشویی اعتبار و تأیید هویت را بیرون از رابطه ز

های هویتی بنابراین در همین راستا در جلسات بسته ارتقاء روابط بین فردی با شناسایی چرخه

فاصله گیر و رسیدن به هیجانهای زیر بنایی  –سلطه پذیر و تعقیب کننده  –مثل سلطه گر 

مرتبط با آن )مثل شرم(، پاسخگویی عاطفی و اعتباربخشی و ارزش دادن به یک دیگر در 

صورت تحلیلی و عمق بخشی به درمان انجام رابطه تسهیل گردد. با توجه به اینکه این روند به

ن نسبت به مشاوره زناشویی شناختی تواند دلیلی برای اثربخشی بیشتر آرسد میشد، به نظر می

 رفتاری در مرحله پیگیری برای تعهد زناشویی باشد. –

رفتاری در مرحله پس آزمون  –مشاوره زناشویی شناختی همچنین نتایج نشان داد که 

فقط بر بعد تعهد به همسر )اثربخشی معنادار داشته ولی در مرحله پیگیری بر هر سه بعد تعهد 

فر و همکاران های عظیمییافته پژوهشدهد. معناداری را نشان میزناشویی اثربخشی 

(، ملکی و 1396نژاد )راد و کریمی(، عبادی1395وشکی و همکاران )(، جانجانی1395)

( با این یافته پژوهش مبنی بر اثربخشی مشاوره 2016( و فیشچر و همکاران )2017همکاران )

اشد. در تبیین اثربخشی مشاوره زناشویی شناختی برفتاری هم راستا می –زناشویی شناختی 

تواند یک توان گفت که باورهای ناکارآمد زوجین در قبال رابطه زناشویی میرفتاری می –

عامل تضعیف کننده رابطه کارآمد و کاهنده رضایتمندی، صمیمت و احساس تعهد به رابطه 

ی که زوجین در خالل (. یک سری از باورهای ناکارآمد2017باشد )اپستین و زنگ، 

هیچ و معیارها  –صورت تفکر همه ها به تعهد بهجلسات بیان داشتند، بیانگر این بود که آن

پنداشتند. به عبارتی با کوچکترین برداشت پیرامون رفتارهای بیانگر عدم تعهد مطلق نگاه می

هد است. در همین ها فاقد تعشدند که رابطه آندر خود و همسر، دچار این باور غیرمنطقی می

راستا در جلسات شناسایی و اصالح این افکار و باورها ناکارآمد و غیرمنطقی و جایگزین 

دست آمده تا حدودی تر در دستور کار گرفت که نتایج بهسازی افکار و باورهای منطقی

 تواند ناشی از این اقدام باشدو به عبارتی زوجین به باورها و افکاری رسیدند که تعهدمی
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تواند آن را ارتقاء بخشد و صورت پیوستاری باشد که بعضی رفتار، اعمال میتواند بهمی

گردد. تواند آن را کاهش دهد. همچنین مورد دیگر به الگوهای ارتباطی برمیبرخی دیگر می

کناره گیر مرتبط با تعهد  –به عبارتی الگوهای ناکارآمد مبتنی بر اجتناب متقابل، توقع 

(. چرا که وقتی الگوهای ناکارآمد پایدار باشد، 2019بائوکام و فیشر، باشد )زناشویی می

شود و دل خوشی زمینه رشد احساسات و رفتارهای مثبت نسبت به رابطه و همسر تضعیف می

ها در ها و مداخلهیابد. در همین راستا بخشی از آموزشزوجین به رابطه متعهدانه کاهش می

عبارتی زمینه ی سازنده و آموزش حل تعارض متمرکز شد. بهجهت تسهیل الگوی ارتباط

رشد و شکوفایی رابطه زناشویی با افزایش نرخ رفتار و احساسات خوشایند و کاهش 

تعارضات برپایه توانمندی در حل تعارض، بستر تعهد بیشتر به رابطه را در زوجین تسهیل 

شود که ارزش و قابلیت حسوب میکند. چرا که آن رابطه یک رابطه بازده و خوشایند ممی

 تکیه کردن به آن و متعهد شدن به آن را دارد.

 مداربسته ارتقا روابط بین فردی بر اساس رویکرد هیجاندهد که همچنین نتایج نشان می

رفتاری بر مؤلفه تعهد ساختاری به وصورت  –در مقایسه با گروه مشاوره زناشویی شناختی 

صورت مستقیم به مقایسه اثربخشی بیشتری دارد. اگر چه پژوهشی به معنادار و پایدار اثربخشی

توان به مورد اشاره کرد که حال میاین دو مداخله بر تعهد زناشویی نپرداخته است، بااین

ای بر نقش هویت در تعهد زناشویی دارد. مدار برای تعهد زناشویی تأکید ویژهمداخله هیجان

هر یک از دو همسر در رابطه زناشویی تأیید و اعتباربخشی ای که بیان دارد اگر به گونه

هویتی را در رابطه زناشویی دریافت نکند، به ناچار این امکان وجود دارد که زوجین در 

منابعی بیرون از رابطه زناشویی )مانند روابط زناشویی و یا شغل( به دنبال منابع تأیید و 

توان گفت که تسهیل ارائه (؛ بنابراین می2008اعتباربخش هویتی باشد )گرینبرگ و گلدمن، 

های اعتباربخشی و تأیید کننده هویتی فرد که منجر به برآورده شدن نیازهای هویتی پاسخ

تواند تعهد فرد به ساختار رابطه زناشویی افزایش دهد. در همین رابطه نیز شود، میفرد می

یی رابطه معناداری دارد )حیدری، نشان داده شده که هویت فرد با تعهد به رابطه زناشو

 (.1394کریمیان و ساالری، 
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ترین و توان چالش برانگیزترین، صمیمیدر مجموع رابطه زوجین را می

گذارند؛ بنابراین سعی در شناسایی ای دانست که افراد به آن قدم میانگیزترین رابطههیجان

به زوجین برای بهبود  و به کارگیری رویکردهای آموزشی و درمانی مناسب جهت کمک

رابطه یک مسئله اساسی پیش روی متخصصین این حوزه است. در همین راستا در پژوهش 

حاضر سعی شد که اثربخشی بسته آموزشی جهت ارتقاء روابط بین فردی در زوجین مبتنی 

رفتاری بر دلبستگی و تعهد زناشویی  –مدار و مشاوره زناشویی شناختی بر رویکرد هیجان

دست آمده نشان داد که بسته تدوین شده در مقایسه با مشاوره ررسی قرار گیرد. نتایج بهموردب

صورت معناداری اثربخشی بیشتری روی ابعاد دلبستگی و بعد رفتاری به –زناشویی شناختی 

تعهد ساختاری متغیر تعهد زناشویی دارد. به عبارتی نتایج گویایی این بود که بسته ارتقاء 

تواند یک مداخله مؤثر و کارآمد برای مدار میردی مبتنی بر رویکرد هیجانروابط بین ف

دست مشاوران و روان شناسان عالقه مند به حوزه زوج درمانی باشد همچنین پایداری نتایج به

مدار نتایج پایداری دارد، بنابراین آمده نشان داد که بسته تدوین شده مبتنی بر رویکرد هیجان

ای باشد که تا حدودی فاقد عود تواند الهام بخش بکارگیری مداخلهده میدست آمنتایج به

های پژوهش حاضر این بود که حال از جمله محدودیتیا حداقل عود پایین است. بااین

ها امکان کنترل تمام پژوهش حاضر یک پژوهش شبه تجربی بود و در این گونه پژوهش

شرایط اقتصادی و شغلی زوجین( وجود ندارد و ها، گر )برای مثال ارزشمتغیرهای مداخله

ها تحت تأثیر شرایطی که از کنترل پژوهشگر خارج است، قرار لذا ممکن است آزمودنی

صورت طوالنی مدت با توجه با محدودیت گرفته باشند. همچنین عدم امکان پیگیری نتایج به

های ناشی تأثیر ویژگیهای پژوهش و همچنین امکان در اجرای پژوهش و دسترسی به نمونه

شود د میپیشنهاهای دیگر پژوهش بود. درمانی بر نتایج، از جمله محدودیت از گروه

تا های ارائه شده در پژوهش حاضر صورت گیرد، گیری از مداخلهبا بهرهمشابهی ت مطالعا

شود یدست آمده از پژوهش اطمینان حاصل کرد. پیشنهاد می بهاـهرد تعمیم یافتهموان در بتو

مدار بسته ارتقاء روابط بین فردی مبتنی بر رویکرد هیجانکه برای اطمینان از اثربخشی رقابتی 

دست آمده از پژوهش حاضر اکتفا نشود و در های دیگر، فقط به نتایج بهدر مقایسه با مداخله



 1400 زمستان|  48شمارة  | سال دوازدهم | یدرمانفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان  | 288

د. با ها نیز موردبررسی قرار گیرهای آتی نیز اثربخشی این مداخله با سایر مداخلهپژوهش

مدار در مقایسه با مشاوره توجه به اینکه بسته ارتقاء روابط بین فردی مبتنی بر رویکرد هیجان

شود جهت رفتاری اثربخشی بیشتری را نشان داد، بنابراین پیشنهاد می –زناشویی شناختی 

 بهبود تعهد زناشویی و دلبستگی در زوحین مراجعه کننده به مراکز مشاوره استفاده شود. با

توجه به اینکه نتایج این پژوهش از مطالعه بر روی جمعیت مراجعه کننده به مراکز مشاوره 

مدار توان از بسته ارتقاء روابط بین فردی مبتنی بر رویکرد هیجاندست آمده، بنابراین میبه

های عمومی زوجین جهت پیشگیری از کاهش تعهد زناشویی و آسیب دیدن در جمعیت

 گردد.دلبستگی استفاده 

 سپاس و قدردانی
دانند به رسم امانت داری علمی و به پاس تشکر از تمامی پژوهشگران خود را موظف می

اند و در جلسات درمانی ها پاسخ دادهاند و به پرسشنامهمردان و زنانی که همکاری داشته

 اند قدردانی نمایند.شرکت نموده
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