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 دهیچک
 و خـانواده  عملکرد بر مدار جانیه درمان یاثربخش نییتع هدف با حاضر ژوهشپ

 گـروه  نفـر  14) نفـر  28 شـام   نمونـه  گـروه . شد انجام همسران یجنس تیمیصم
 منطقـ   یهـا  محلـه  یسـرا  به کننده مراجعه زنان از( گواه گروه نفر 14 و شیآزما
 انتخـا   دسـترس  در یریـ گ نمونـه  صـور   به که بودند 1395 سال در تهران 10

 آزمایشـی  گـروه  بـه  ای قـه یدق90 جلسـ   8 در مدار جانیه درمان های مؤلفه. شدند
 گــروه هــردو از. نکردنــد دریافــت ایبرنامــه( گــواه) کنتــرل گــروه و شــد ارائــه
ــا ــرل، و شیآزم ــ کنت ــ  و شیپ ــرا از پ ــ  یاج ــان برنام ــ ،یدرم ــون شیپ  و آزم
 هـای  پرسشـنامه  از دهخـانوا  عملکـرد  سـنجش  منظـور  بـه . شـد  گرفته آزمون پ 

ــه و خــانواده عملکــرد  پرسشــنام  از یجنســ تیمیصــم زانیــم ســنجش منظــور ب
ــتفاده یباگــاروز یجنســ تیمیصــم ــرا. شــد اس ــتجز یب ــتحل و هی ــای داده  ی  ه
 نتـای  . شـد  اسـتفاده  ان یکووار  یتحل و اریمع انحراف ن،یانگیم از آمده دست به

 شیافـزا  یجنسـ  تیمیصـم  و( اهـ  نقـش  مؤلفـ  ) خـانواده  عملکرد زانیم داد نشان
 ؛() اسـت  داشـته  شیآزمـا  گـروه  در آزمـون  پ  نمرا  در را یمعنادار
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 عملکـرد  توانـد  یم مدار جانیه کردیرو یها مؤلفه آموزش گفت توان یم نیبنابرا
 .بخشد بهبود را یجنس تیمیصم و خانواده

 واژگان كلیدي: 
   .همسران ،یجنس تیمیصم خانواده، عملکرد مدار، جانیه درمان

 مقدمه
خانواده یک نظام اجتماعی و طبیعی با ساختار عاطفی پیچیده است کـه محبـت، وفـاداری و    

گمان این  (. بی34، ص1396شود )گلدنبرگ،  های آن قلمداد می تداوم عضویت از ویژگی
ها در زندگی هر فرد است که مبـد    ترین و تأثیرگذارترین محیط نظام اجتماعی یکی از مهم

رود  فـردی بـه شـمار مـی     ترین روابط و تعـامال  بـین   وز عواطف انسانی و کانون صمیمانهبر
هـای هیجـانی    بسـتگی  (. در چنین نظامی، افـراد بـه وسـیل  عالیـد و دل    58، ص1396)ستیر، 

، ترجمه شاهی برواتـی و  1934اند )گلدنبرگ،  نیرومند، دیرپا و متقاب  با یکدیگر پیوند یافته
(. روابـط مطلـو  میـان اعضـا در یـک خـانواده از طریـد عالیـد         43ص، 1396بندی،  نقش

متقاب ، مراقبت از یکدیگر، پذیرش، درک یکدیگر و ارضای نیازهـا موجـپ پدیـد آمـدن     
 (.) شود رضایت و آرامش در میان اعضای خانواده می

قراری و حفـ  تعـادل در   ، تالش مشترکی برای بر() عملکرد خانواده
عملکـرد خـانواده بـه     .(43، ص 1383ثنـایی،   ) خانواده است

ن اعضـا و موفقیـت   ایم، همبستگی ها توانایی در هماهنگی با تغییرا ، ح  تضادها و تعارض
ر بین افراد، اجرای مقررا  و اصول حـاکم بـ   حدومرزدر اعمال الگوهای انضباطی، رعایت 

و  کـدیور  ) این نهاد با هدف حفاظت از ک  نظام خانواده اسـت 
(. عملکرد مؤثر خانواده به رفع نیازهای اجتماعی و فـردی خـانواده   78، ص1383، همکاران

و اجتماعی شـدن اعضـای خـانواده را     نف  اعتمادبهگیری  و رشد و تکام ، شک  انجامد می
زن و شـوهری زیربنـای عملکـرد خـانواده       رابطـ  .() بـه دنبـال دارد  
افـرادی کـه ازدوام مـوفقی دارنـد،      ؛گذارد سالمت افراد تأثیر می گوناگوناست و بر ابعاد 

ــا تری از ســالمت عمــومی را نشــان مــی   ــد ســطب ب  ســویی. از () دهن
هـای پایـدار    ازدوام گیـری  شـک    مهـم  از عوامـ  همسرانبرخورداری از صمیمیت در میان 

و پرهیز از برقراری روابط صمیمانه از عـواملی   ( ) است
) شـود  است که موجپ شکسـت در زنـدگی خـانوادگی مـی    
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جانی شخصی عاشقانه یا هی  . صمیمیت احساس نزدیکی، تشابه و رابط(
و مستلزم شناخت و درک عمیـد فـرد دیگـر بـه منظـور بیـان افکـار و         استبا شخص دیگر 

) رود احساساتی است که به عنوان منشأ تشابه و نزدیکی به کار می
). 

انـد، بـه    زناشـویی قدرتمنـدی داشـته     رمنظومیه زها، همیش ترین خانواده باثبا  ازآنجاکه
توان بـه   درمانی می زوم دیمهم از طر  رمنظومیتنها از رهگذر پرداختن به این ز رسد نظر می

کننـد؛   هیجانا  نقش کلیدی در روابط همسران ایفـا مـی   ها امید بست. بهبود اوضاع خانواده
 (.28-27، ص1396همکاران،  رو  زم است توجه خاصی به آنها شود )صیادی و ازاین

ازجملـه عـاطفی روانـی و نیازهـای پوشانی همونزدیکرابط وصمیمیتوبه عشدنیاز
ازیکی(. صمیمیت97، ص1393)اعتمادی و برآبادی، روند به شمار میازدواماصلیعل 

انسـان سالمعملکرددرضروریامریوشده استمعرفیانسانوجودیابعادارزشمندترین
روابـط در(. صـمیمیت شـود ) مـی نظـر گرفتـه  در

 -هـای عـاطفی    شـده کـه جنبـه   سازی مفهومبسیار مهمیرفتاریصور  الگویبهزناشویی،
گیـرد   مـی شـک  عشـد وخاطررضایتپای  پذیرش،بروداردنیرومندیاجتماعیوهیجانی

از  همسـران صمیمیت در میان ها حاکی از آن است که  ش(. پژوه)
 .() های پایدار است عوام  مهم ایجاد ازدوام

شناختی، عقالنـی، جنسـی، جسـمانی،     روان  بعد هیجانی، نهصمیمیت را شام  باگاروزی 
(. شد  ) داند معنوی، زیباشناختی، اجتماعی، تفریحی و زمانی می

میان  دراین .() آن در هر فرد، متفاو  از فرد دیگر است  گان صمیمیت و ابعاد نه
منـدی در   زیـرا رضـایت   ؛دارد یازصمیمیت جنسی موضوعی پیچیده است که به توجه ویژه ن

د )گـذار  اثر می همسرانهای دیگر روابط  این زمینه بر جنبه
عاشـقانه بـا    هـای  هگذاشـتن تجربـ   . صمیمیت جنسی شام  درمیـان (

شـود کـه بـرای بـرانگیختن،      یکدیگر، نیاز به تمـاس بـدنی، آمیـزش جنسـی و روابطـی مـی      
پـی  ها کار با مراجعـان   در طول سال ورانشود. مشا ریزی می تحریک و رضایت جنسی طرح

بیشـترین مشـکال  را    حـال  درعینحساسیت و صمیمیت جنسی بیشترین نداشتن اند که  دهبر
 (.15-، ص1393اعتمادی و همکاران، )آورد به ارمغان میهمسران برای 

ایـن جـذابیت وتـری دارنـد   بخـش  روابط جنسی رضـایت شاد،وصمیمانهمحیطدرهمسران
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. مهـم اسـت  بسـیار رابطـ  جنسـی  صـمیمانه، ارتبـا  ماند. برای داشـتن  میباقیزمانطیدرروابط
اثـر  ازدوامکیفیـت بـر وبـرد مـی بینازراشادابی ازدواموسرزندگیصمیمیت،نبودونارضایتی

طورکلی همسرانی کـه صـمیمیت جنسـی     (. بهگذارد )میمنفی
زاده و  )غـالم کمتری در ازدوام خـود دارنـد، بیشـتر بـه دنبـال آسـودگی خـود بـا طـال  هسـتند          

(. صمیمیت و کامیابی جنسی و افزایش سطب لـذ  و رضـایت حاصـ     14، ص1388ن، همکارا
بریـدگی تمـایال  در    از آن در میان همسران، عام  اصـلی در جلـوگیری از گسـیختگی و عنـان    

خـانوادگی   وجوی ارضای جنسی در روابـط غیرزناشـویی و بـرون    رفتارهای جنسی آنان و جست
بخـش بـا کیفیـت زنـدگی      میت در روابط جنسـی رضـایت  توان گفت صمی است؛ به بیان بهتر می
 (.زناشویی ارتبا  دارد )

دهـد  بنابراین بخش مهمی از زندگی زناشویی، فعالیت جنسی است. تحقیقا  نشـان مـی  
دارد ) مسائ  جنسی از لحاظ اهمیت در ردیف مسائ  درجه اول همسران قـرار 

تواند به مشکال  عمید در روابـط همسـران و تنفـر    نارضایتی از رابط  جنسی می (.
ــام    ــت، حــ  انتق ــاد ، رقاب ــر، دلخــوری، حس ــتن    از همس ــر، نداش ــاس تحقی ــری، احس گی

مک کارتی از ارتبا  بین  .(بینجامد ) آنها نف  و مانند اعتمادبه
گوید. از نظر او رضایت جنسی بخش مهمـی از   میرضایت جنسی و رضایت از رابطه سخن 

دهـد و از   یک رابطه است. رابط  جنسی بـدون رضـایت، مشـکال  جنسـی را افـزایش مـی      
 (.2، ص1389کاهد )بطالنی و همکاران،  صمیمیت و شور و نشا  زندگی می

ــانی هیجــان زوم ــتماتیک،     درم ــدگاه سیس ــه دی ــد س ــه از تلفی ــدار رویکــردی یکهارچ م
توسـط جانسـون و    1980سا ن است کـه اویـ  دهـ      بستگی بزرگ و نظری  دل گرایی انسان

بسـتگی، ایـن درمـان بـه      گرینبرگ ابداع شد. با توجه به نقش اصلی هیجانـا  در نظریـ  دل  
کنـد و   نقش مهم هیجانا  و ارتباطا  هیجانی در سـاماندهی الگوهـای ارتبـاطی اشـاره مـی     

 (.30-26، ص1396.ک: صیادی و همکاران، گیرد )ر هیجان را عام  تغییر در نظر می
مدار یکی از رویکردهایی است که هم بر ارتبا  خانواده و هم بر هیجان  هیجان رویکرد

 همسـران نتواننـد  کند تا زمانی که هریک از  اساسی این رویکرد بیان می  تمرکز دارد. فرضی
دیگر در میــان منــدی و امنیــت بــا یکــ هــای رضــایت بســتگی خــود را در حیطــه نیازهــای دل

. تأکیـد  () شـوند  آشـکار مـی   ناشـویی ز های تعارض ،گذارندب
سـازگارانه، از طریـد مراقبـت، حمایـت و      هـای  بسـتگی  دلمدار بر روش  درمانی هیجان زوم
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 .() توجه متقاب  برای نیازهای خود و همسر است
کنـد تـا در روابطشـان بـه پیونـدی همـراه بـا         دار به همسران کمـک مـی  م درمانی هیجان زوم

بسـتگی   هـای زیربنـایی دل   مدار ساختن دوبارة هیجـان  بستگی ایمن برسند. هدف درمان هیجان دل
 (.های تعاملی تغییر کنند و بازسازی شوند ) که چرخه طوری است؛ به

هنگامی که ، جوی نامطلو  همراه با اختالل است ةدهند صمیمیت نشان نبود که همچنان
 ،فـردی باشـد   بـین   محیط سالم و روابـط گـرم و تعامـ  صـمیمان     دربرگیرندةکانون خانواده 

 ،در خـانواده  رمنظومـه تـرین زی  تواند موجپ رشد و پیشرفت اعضای خانواده شود و مهـم  می
و عملکـرد سـالم    همسـران بخـش بـین    رضـایت   زناشـویی اسـت و وجـود رابطـ      زیرمنظوم

و  جاویـدی ر.ک: ) خواهـد داشـت   ی دیگـر ها تأثیرا  مثبت بسیاری بر عملکرد زیرمنظومه
ن اعضـای یـک خـانواده بـا کـارکرد هریـک از       ایم(. رابطه 404-402، ص1392 ،همکاران
دارد و توانایی هریک از اعضا بر کارکرد فردی ارتبـا  مسـتقیمی بـا کـارکرد      با اعضا ارت

به منظور درک اهمیـت   غیرمرضیرا با مفهومی نظری  مدار درمان هیجان .ک  خانواده دارد
 کنـد  حمایـت مـی   سـالی  بـزرگ متقاب  و عشد و صمیمیت دوران  اتکایپیوندهای عاطفی، 

(). 
مدار بر متغیرهای گوناگون صور  گرفتـه   مطالعا  بسیاری در زمین  تأثیر درمان هیجان

مـدار بـر    درمـانی هیجـان   دهـد زوم  ( نشـان مـی  2013کارینی و همکاران )های زا است. یافته
بخشش و آشتی همسران و ایجاد همبستگی عاطفی بین آنان مؤثر است. همچنین گرینبـرگ  

مدار را در تسهی  بخشـودگی   درمانی هیجان ( در پژوهشی اثربخشی زوم2010و همکاران )
نجش ناشی از خیانت، ترک یا تـوهین  های هیجانی همسران، ازجمله خشم و ر و ح  آسیپ
پرسش است کـه آیـا درمـان     نیاساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخ ا رایناند. ب بررسی کرده

 اثر دارد؟ و صمیمیت جنسی  مدار بر عملکرد خانواده هیجان

روش تحقیق
آزمون با گروه کنترل است. جامعـ    پ  -آزمون  این پژوهش از نوع آزمایشی با روش پیش

 10هـای منطقـ    محلـه  سرای به 1395ی پژوهش حاضر زنان متأهلی هستند که در سال آمار
های عملکـرد خـانواده و صـمیمیت جنسـی از      اند. نخست پرسشنامهمراجعه کرده تهران شهر
ماه  3تهران به مد   10های منطق   کننده به سرای محله نفر از زنان متأه  مراجعه130سوی

تـر از حـد    نفـر از کسـانی کـه نمـرة پـایین      30هـا،   اری پرسشنامهگذ تکمی  شد. پ  از نمره
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متوسط در عملکرد خانواده و صمیمیت جنسی داشتند، انتخا  شدند و به صـور  هدفمنـد   
 8مـدار بـه مـد      گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. سه  برنامـ  درمـان هیجـان    2در 

ال شـد. بـه گـروه گـواه هـی  نـوع       هفت  پیاپی بر گروه آزمایش اعمـ  8ای در  دقیقه90جلس  
آزمـون   آموزشی داده نشد. درنهایت هردو گروه به پرسشنام  عملکرد خانواده به عنوان پ 

 پاسخ دادند.
 مدار به این صور  بود: های درمان هیجان طرح کلی جلسا  آموزش مؤلفه

ان، آزمون اجرا شـد. تعریـف مفـاهیم هیجـ     جلس  اول: آزمون صمیمیت جنسی به عنوان پیش
مدیریت صمیمیت جنسی، ارتبـا  عـاطفی، مفهـوم خـانواده و الگوهـای ارتبـاطی گونـاگون در        

 گروه و ارائ  تکلیف.
 -هـای   جلس  دوم: بررسی تکلیف. ایـن مـوارد بررسـی شـد: پـذیرش و انعکـاس تجربـه       

دارنـدة آن، مشـخص    دار و عوام  نگـه همسران، کشف تعامال  مشک  –تعاملی و هیجانی 
بسـتگی آنـان، ارزیـابی مشـک  و موانـع       های هیجانی همسران با سطب دلپاسخ کردن رابط 

 بستگی، ایجاد توافد درمانی، شناسایی چرخ  تعامال  منفی. دل
کنندة رابطـه   جلس  سوم: شناسایی احساسا  زیربنایی و ابرازنشده، حذف حواشی مخت 

هـای  هـا و نـاایمنی  و بررسی تفاو  بین آنها، مشاهدة نحـوة تعامـ  همسـران، کشـف تـرس     
 سازی ابراز عواطف. محدودکننده، تسهی 

هـای  دهی دوباره به مشک  از جنب  چرخ  منفی، روشن نکردن پاسخجلس  چهارم: شک 
هیجانی کلیدی، هماهنگی میان تشخیص درمانگر و شوهر، پذیرش چرخـ  تعامـ  از سـوی    

مد بخشیدن به درگیری بـا  بستگی، پذیرش هیجانا ، ع شوهر، افزایش شناسایی نیازهای دل
 تجرب  هیجانی.

های ناشی از ارتبا  مشخص شد؛ همچنین عمد بخشیدن بـه درگیـری   جلس  پنجم: ترس
هــای جدیــد تعامــ ، تمرکــز روی خــود و نــه دیگــری، ابــراز خواســته و زوم، ارتقــا، روش

 بستگی. آرزوها، تعریف دوبارة دل
-های جدید تعام . به زوجـین برگـه  های همسر و راهجلس  ششم: افزایش پذیرش تجربه

هـای خـود را بنویسـند و جلسـ  بعـد همـراه خـود بیاورنـد. همچنـین           ای داده شد تا پرسـش 
 شده. ویژه آرزوهای سرکو  بازسازی تعامال  و تغییر رویدادها، نمادگذاری آرزوها به

هـای  راکها برای بازسازی تعامال  بـر پایـ  اد  جلس  هفتم: تسهی  ابزار نیازها و خواسته
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رسـان   های زوجین پاسخ داده شد. بازسازی تعامال  تغییر رفتار همسر آسیپ جدید. پرسش
 های جدید برای مشکال  کهنه و قدیمی.ح و همچنین راه

جلس  هشتم: تحکـیم چرخـ  ایجادشـدة کنـونی. صـحبت در مـورد درگیـری صـمیمان          
تن داستانی شاد از رابطـه و  بستگی ایمن، ساخ های جدید، ایجاد دلزوجین، پذیرش وضعیت

هـای مثبـت و منفـی اجـرای طـرح       های اصلی درمان توسط زوجین. دیـدگاه مرور یادگیری
 آزمون گرفته شد. ها پ  درمانی بررسی شد و درنهایت از آزمودنی

 ابزارهای پژوهش

 ()خانواده  سنجش پرسشنامة
( ساخته شده است، هدف 1983ط اپستین و همکاران )ا دارد که توس گویه 60این پرسشنامه 

های ساختاری،  مستر است. این الگو ویژگی بر الگوی مک  آن سنجیدن عملکرد خانواده بنا
کند و شش بعد از عملکرد خانواده شـام  حـ  مشـک ،    شغلی و تعاملی خانواده را معیّن می

سـنجد؛ بنـابراین    تـار را مـی  ها، همراهـی عـاطفی، آمیـزش عـاطفی و کنتـرل رف     ارتبا ، نقش
مقیـاس بـرای سـنجیدن     مقیاس ابزار سنجش خانواده متناسپ با این شش بعد، از شش خـرده 

مقیاس دیگر مرتبط با عملکرد کلی خانواده تشکی  شـده اسـت. بـه     آنها همراه با یک خرده
، 2 ، مـوافقم 1گیـرد )کـامالم مـوافقم     تعلـد مـی   4تـا   1های این آزمون نمـرة   هریک از گویه

بـین اسـت    زمان و پـیش  تا حدی دارای روایی هم (. این پرسشنامه4، کامالم مخالفم 3مخالفم 
 72/0های آن از  مقیاس (. ابزار سنجش خانواده با ضرایپ آلفای خرده99، ص1383)ثنایی، 

ــه روش آلفــای    92/0تــا  ــی )ب ــی خــوبی برخــوردار اســت. همســانی درون از همســانی درون
بــه دســت آمــده و بــرای  89/0هــای ایــن پرسشــنامه برابــر بــا  اسکرونبــا ( بــرای کــ  مقیــ

، 75/0هـا   ، نقـش 72/0، ارتبـا   89/0ها بدین صور  بوده اسـت: حـ  مشـک      مقیاس خرده
 77/0و عملکـرد کلـی    81/0، کنتـرل رفتـار   0/ 71، آمیـزش عـاطفی   69/0همراهی عاطفی 

در پـژوهش حاضـر بـه روش    (. پایایی پرسشنام  عملکرد خانواده 1392)مؤمنی و علیخانی، 
 محاسبه شد. 84/0آلفای کرونبا  

 جنسی صمیمیت پرسشنامة
سؤال دارد، توسط باگاروزی ساخته شده و هـدف آن سـنجیدن میـزان     30این پرسشنامه که 

ای  گزینـه  4صمیمیت جنسی میان همسـران اسـت. ایـن الگـو بـرای هـر سـؤال یـک طیـف          
 4تـا   1هـای   ترتیپ با نمره گیرد که به ر نظر مید (وقت هی  ندر ، به اوقا ، گاهی همیشه،)
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 بـا تر  اسـت. نمـرة   30 آن حداق  و 120 نمره در این پرسشنامه، شوند. حداکثر مشخص می
( در پـژوهش  1393شاکرمی و همکـاران ) . است همسران بیشتر جنسی صمیمیت دهندة نشان

( نیـز  1389ی و همکاران )اند. بطالن گزارش کرده 78/0خود پایایی درونی این پرسشنامه را 
اند. پایایی پرسشـنام  صـمیمیت جنسـی     بیان کرده 83/0پایایی پرسشنامه را در پژوهش خود 

 محاسبه شد. 88/0در این پژوهش به روش آلفای کرونبا  

 نتایج
در این بخش، میانگین و انحراف معیار هریک از متغیرهـای وابسـت  پـژوهش حاضـر شـام       

 .اند شدهآن و صمیمیت جنسی ارائه  عملکرد خانواده و ابعاد
 . میانگین و انحراف استاندارد عملکرد خانواده و صمیمیت جنسی 1 جدول

 آزمون و پس آزمون شیپدر مرحلة 

 شاخص
متغیر

گروه

کنترلآزمایش
انحراف استانداردمیانگینانحراف استانداردمیانگین

ده
نوا
خا
رد 
لک
عم

 

 ح  مشک 
 74/1 85/12 81/2 07/12 آزمون پیش
 02/2 64/11 73/1 92/12 آزمون پ 

 ارتبا 
 65/1 42/15 08/3 15 آزمون پیش
 49/2 07/15 02/2 50/15 آزمون پ 

 هانقش
 48/2 21/21 93/1 71/19 آزمون پیش
 64/2 23/19 79/2 64/21 آزمون پ 

 همراهی عاطفی
 28/2 85/15 39/2 21/15 آزمون پیش

 84/2 42/15 12/2 92/16 آزمون پ 

 آمیزش عاطفی
 35/2 21/20 77/3 64/18 آزمون پیش
 17/3 35/19 11/4 21/21 آزمون پ 

 کنترل رفتار
 92/1 78/20 45/3 35/19 آزمون پیش
آزمون پ   71/20  42/3  19 96/2  

 عملکرد کلی خانواده
 58/3 50/28 31/2 42/27 آزمون پیش

 56/3 92/27 68/4 50/26 آزمون پ 

 صمیمیت جنسی 
 03/2 14/30 26/3 21/28 آزمون پیش

 85/4 28/33 76/7 50/40 آزمون پ 
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شود، بین میانگین نمرا  عملکـرد خـانواده و صـمیمیت    گونه که در جدول مشاهده میهمان
بین میـانگین نمـرا     و های گروه آزمایش و کنترل، اختالف اندکی وجود دارد جنسی آزمودنی

هـا و متغیـر صـمیمیت جنسـی در مرحلـ        مؤلف  نقش جز بهگروه آزمایش و کنترل،  هایآزمودنی
 ، تفاو  چشمگیری وجود ندارد.آزمون پ 

 های چهارگانة تحلیل کوواریانس . نتایج آزمون2 جدول

داری سطب معنا مقدار نام آزمون

05/0 53/3 28/0 1آزمون اثر پیالیی

05/0 53/3 72/0 2آزمون  مبدای ویلک 

05/0 53/3 39/0 3آزمون اثر هتلینگ

05/0 53/3 39/0 4ترین ریش  روی آزمون بزرگ

مـدار   نتای  حاص  از تجزیه و تحلی  کوواریان  چندمتغیره بیـانگر آن اسـت درمـان هیجـان    
بـردن بـه ایـن تـأثیر، از تحلیـ        حداق  بر عملکرد خانواده یا یکی از ابعاد آن مؤثر است. برای پی

 متغیره استفاده شد که نتای  آن در ادامه ارائه شده است. تک کوواریان 
متغیرة تأثیر متغیر مستقل بر میزان نمرات عملکرد خانواده  . نتایج تحلیل کوواریانس تک3 جدول

 و ابعاد آن

سطب معناداری ضریپ اتا توان آزمون
میانگین 
5مجذورا 

()

6آزادی درج 

()

مجموع 
7مجذورا 

()
متغیر

16/0 05/0 33/0 98/0 81/3 1 81/3  ح  مشک 
05/0 001/0 89/0 02/0 16/0 1 16/0 ارتبا 
56/0 21/0 04/0 93/4 51/41 1 51/41  هانقش
19/0 06/0 27/0 26/1 62/8 1 62/8 همراهی 

 
. Pillai's Trace. 

. Wilks' Lambda. 

. Hotelling's Trace. 

. Roy's Largest Root. 

. Mean of Square. 

. degrees of freedom. 

7. Sum of Square.
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 عاطفی
17/0 05/0 31/0 08/1 49/17 1 49/17 آمیزش 

 عاطفی
29/0 10/0 15/0 24/2 92/25 1 92/25  رل رفتارکنت
07/0 01/0 64/0 22/0 17/4 1 17/4 عملکرد 

 کلی خانواده
 

آن  مدار بـر عملکـرد خـانواده و ابعـاد     آزمون، تأثیر درمان هیجان پ  از کنترل اثر پیش

آزمــون دو گــروه بررســی شــد. اطالعــا  مربــو  بــه تحلیــ  کوواریــان    در مرحلــ  پــ 
هـا مـؤثر   مدار فقط بر مؤلفـ  نقـش   یجاندهد درمان هنشان می 2متغیره در جدول شماره  تک

هـا منجـر شـده اسـت. بـر      بوده و به افزایش عملکرد خانوادة گروه آزمایش در مؤلفـ  نقـش  
آزمـون،   هـا در مرحلـ  پـ    هـا در نمـرة نقـش   از تفاو  گـروه  56/0اساس ضریپ تأثیر اتا، 

هـا در  یش نقـش افـزا از 21/0مدار بوده اسـت؛ بـدین معنـا کـه      مربو  به تأثیر درمان هیجان
 مدار است. عملکرد خانواده حاص  درمان هیجان

 
 متغیره تأثیر متغیر مستقل بر میزان نمرات صمیمیت جنسی . نتایج تحلیل کوواریانس تک4جدول 

توان 
 آزمون

ضریپ 
 اتا

سطب 
معناداری

میانگین 
مجذورا 

()

  درج
آزادی

()

مجموع 
مجذورا 

()
متغیر

62/0 18/0 03/0 61/5 82/230 1 82/230 صمیمیت 
 جنسی

 

 گیري بحث و نتیجه
خـانواده و صـمیمیت    عملکـرد  بـر  مـدار  هیجان در مطالع  کنونی اثربخشی آموزش رویکرد

مدار، عملکرد خانواده و صـمیمیت   جنسی بررسی شد. نتای  بیانگر آن بود که درمان هیجان
 جنسی را در همسران تحت مداخله بهبود بخشیده است.

ی  حاصـ  از تجزیـه و تحلیـ  کوواریـان  چنـدمتغیره بیـانگر آن اسـت کـه درمـان          نتا
بـردن بـه ایـن    مدار بر عملکرد خانواده یا حداق  یکی از ابعاد آن مؤثر است. برای پی هیجان

آزمـون، تـأثیر    متغیره استفاده شد و پ  از کنتـرل اثـر پـیش    تأثیر، از تحلی  کوواریان  تک
آزمـون دو گـروه بررسـی     در مرحلـ  پـ    لکرد خانواده و ابعاد آنمدار بر عم درمان هیجان

مدار فقـط   دهد درمان هیجاننشان می متغیره شد. اطالعا  مربو  به تحلی  کوواریان  تک
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هـا  ها مؤثر بوده و به افزایش عملکرد خانوادة گروه آزمـایش در مؤلفـ  نقـش   بر مؤلف  نقش
 منجر شده است.

های انـدکی   مدار بر عملکرد خانواده، پژوهش خشی درمان هیجانبا وجودی که در زمین  اثرب
زاده و  (، غـالم 1392هـای جاویـدی )  صور  گرفتـه؛ امـا نتـای  ایـن پـژوهش بـا نتـای  پـژوهش        

 ( همسویی دارد.1983( و اپستین و همکاران )1388(، عباسی و همکاران )1388همکاران )
هـای ارتبـاطی موجـپ افـزایش     وزش مهار ( نیز نشان دادند آم1388زاده و همکاران ) غالم

هـا، همراهـی عـاطفی، آمیـزش عـاطفی،      های ح  مشک ، ارتبا ، نقشکارایی خانواده در مقوله
( دربـارة عملکـرد   1983شود. مطالع  اپستین و همکاران )کنترل رفتار و عملکرد کلی خانواده می

هـای  هـای نظـام خـانواده، شـیوه    گـی دهد کارایی خانواده بیشتر به ویژ و کارایی خانواده نشان می
روانـی اعضـای    هـای درون سیستمی و الگوهای تبادلی بین اعضای آن مربو  است؛ نه به ویژگی

کننـدة اصـلی عملکـرد خـانواده،     بینـی دهـد سـاختار خـانواده پـیش     ها نشان مـی خانواده. پژوهش
تر و استیونسـون  (. آرکیسـ نفـ  پـایین اسـت )   رضایت زناشویی و عز 

هـای خـانوادگی و همراهـی عـاطفی     های نقشدر پژوهشی نشان دادند متغیرهای مقیاس (.1991)
 وفور و به طور پیاپی با طال  در ارتبا  است. به

گانـ  کـارایی   های سـه نشان داد همسران در حال طال  در سازه (1379پژوهش بهاری ) 
هـای  نسبت بـه زوم « ح  مشکال »و « نوادگیهای خانقش»، «ابراز عواطف»خانواده، یعنی 

بین عملکرد  (،1383تری دارند. بر اساس پژوهش بهادری و صابری ) عادی عملکرد ضعیف
خانوادة همسران در حال طال  و همسران غیرمطلقه )عادی( تفاو  معنـاداری وجـود دارد؛   

-سـران غیرمطلقـه   تـر از هم به این معنا که عملکرد خانوادگی همسران در حال طـال  پـایین  

 )عادی( است.
مدار، مدیریت هیجان سبپ بهبود ارتبـا  و الگوهـای ارتبـاطی     اساس رویکرد هیجان بر

مقیاس ارتبـا ، اثـر معنـاداری     های آماری این مقاله نشان داد خرده یافته شود.در خانواده می
 بر عملکرد خانواده ندارد.

دفمند در رابطه بـا تنظـیم و مـدیریت    هایی هپژوهش حاضر به دنبال این بود که آموزش
ها در بهبـود صـمیمیت جنسـی خـانواده      هیجانا  همسران طراحی شود و نتیج  این آموزش

اساس این تحقید به همسران کمک خواهد کرد مشکال  ارتباطی خود  سنجیده شود. براین
بت و مناسبی یابی کنند تا بتوانند تعامال  مث را تشخیص دهند و عل  اختالفا  خود را ریشه
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تـأثیر خواهـد    ویـژه صـمیمیت جنسـی    با هم داشته باشند و درنهایت بر صمیمیت میان آنها به
 گذاشت.

مدار به افـزایش صـمیمیت    های درمان هیجان دهد آموزش مؤلفهنتای  تحلی  آماری نشان می
بیـان احساســا  و پـردازش و توجــه بـه نیازهــا و     جنسـی در گـروه آزمــایش منجـر شــده اسـت.    

 -طور فـردی و چـه بـه طـور زوجـی        چه به -نشدة افراد به ایجاد احساس آرامش  ساسا  بیاناح
تواند به توجـه بیشـتر همسـران بـه یکـدیگر و درنتیجـه ارضـای بیشـتر          انجامد. این آرامش میمی

توانـد افـزایش تعلـد     نیازهای عاطفی افراد بینجامد. ارضـای بهینـ  نیازهـای عـاطفی و جنسـی مـی      
تواننـد بـر بهبـود    عـامال  مثبـت زوجـی را در پـی داشـته باشـد و همـ  ایـن مـوارد مـی          پایدار و ت

)صـیادی و  طورخـاص اثرگـذار باشـند    طـورکلی و صـمیمیت جنسـی بـه     صـمیمیت همسـران بـه   
 (./ 28-26، ص1396همکاران، 

بسـتگی   یی الگوهـای دل مدار با ایجاد تعامال  سـازنده میـان همسـران و شناسـا     درمان هیجان
شـود. ایـن رویکـرد بـر تغییـر رفتارهـای       ایمن باعث رضایتمندی و صمیمیت بیشـتر همسـران مـی   

کنـد ) بستگی به عنوان ابزاری برای بهبود روابط آشفته تمرکز مـی  دل
ساسـا  و  (. همچنین در این رویکرد به شناسایی الگوهـای ارتبـاطی، هیجانـا ، اح   

شـود. الگوهـای ارتبـاطی و تعامـ  همسـران      بسـتگی همسـران پرداختـه مـی     هـای دل تبادل سبک
به بیان دیگر سبک تعاملی هیجانـا  متعـارض و    کنندة میزان اعتماد و صمیمیت آنان است؛ تعیین

کشـف و   محـور بـا تأکیـد بـر     درمـانی هیجـان   کنـد. در زوم منفی نسبت به همسران را بیشـتر مـی  
های تعاملی و جایگزینی ادراک جدید از سـبک ارتبـاطی همسـران و تمرکـز     این سبکشناخت 
بستگی، پذیرش و انعکاس عواطف مثبت، اعتماد همسران به پذیرش همدیگر و صـمیمیت   بر دل

 (.)شود زناشویی بیشتر می
کند و همسـران را  ارتباطی توجه می هایمحور به اختال   و ناسازگاریدرمانی هیجان زوم
نماید تا در مورد هیجانا  خود سخن بگوینـد و دربـارة آن بحـث کننـد؛ همچنـین بـا       تشوید می

فردی و شناسایی الگوهای ارتباطی میـان همسـران، در راسـتای بهبـود تعـامال        تحلی  روابط بین
 (.دارد ) مندی همسران گام بر میآنها و افزایش رضایت

(، هنرپــروران و همکــاران 1392هــای بــدیهی و همکــاران ) نتــای  ایــن پــژوهش بــا پــژوهش
اینتـاش و جانســون   (، مــک1391(، اســدپور و همکـاران ) 1392(، جاویـدی و همکـاران )  1389)
بـدیهی و  ( همخـوانی دارد. 2012( و گرینبـرگ و جانسـون )  2012(، دنتون و همکـاران ) 2008)
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مـدار بـر    درمـانی هیجـان   اثربخشـی رویکـرد زوم  »( طی پژوهشی تحـت عنـوان   1392) ارانهمک
درمـانی   انـد کـه زوم   بـه ایـن نتیجـه رسـیده    « سا ن و صمیمیت جنسی زوجـین  بستگی بزرگ دل

مدار افزایش صمیمیت جنسی همسران را در پی دارد. نتای  مطالع  هنرپروران و همکـاران   هیجان
مدار بر میزان نارضایتی جنسـی همسـران انجـام     ررسی تأثیر رویکرد هیجان( که به منظور ب1389)

هـای رضـایت جنسـی همسـران     مدار بر افـزایش مؤلفـه   دهندة آن بود که مداخل  هیجان شد، نشان
 مؤثر بوده است.

اثربخشـی آمـوزش   »( در پژوهشی تحـت عنـوان   1391در همین راستا، جاویدی و همکاران )
مدار بر افزایش رضـایت جنسـی    درمانی هیجان ن مبتنی بر رویکرد زومراهبردهای مدیریت هیجا

به این نتیجه دست یافت کـه آمـوزش راهبردهـای مـدیریت هیجـان تـأثیر معنـاداری بـر         « زوجین
( در پـژوهش خـود تحـت    1391افزایش رضـایت جنسـی دارد؛ همچنـین اسـدپور و همکـاران )     

هـای  ر افـزایش صـمیمیت زناشـویی زوم   محـور بـ  درمـانی هیجـان   بررسی اثربخشـی زوم »عنوان 
درمـانی   نشـان دادنـد کـاربرد فنـون رویکـرد زوم     « کننده بـه مراکـز مشـاورة شـهر تهـران      مراجعه
تفریحـی،   -محور میزان صمیمیت )هیجانی، عقالنی، جنسی، جسمانی، ارتباطی، اجتماعی  هیجان
 شناختی، معنوی و صمیمیت کلی( همسران را افزایش داده است. روان
محـور بـر فـرد مـورد      ( در پژوهشی به اثربخشی درمـان هیجـان  2008اینتاش و جانسون ) کم

کننـده در جلسـا ، افـزایش     اند. نیمی از همسران شرکت سوءاستفادة جنسی و شریکشان پرداخته
های آسیپ روحی )ترومـا( را   دار در نشانه دار بالینی در نمرا  رضایت از رابطه و کاهش معنا معنا

 ند.گزارش کرد
تقویـت درمـان دارویـی    »ای تحـت عنـوان   ( در مقالـه 2012نتای  پژوهش دنتون و همکاران )

نشـان داد زنـانی کـه درمـان دارویـی      « مدار درمانی هیجان وسیل  زوم ضدافسردگی زنان افسرده به
مدار دریافت کردند، به طور معنـاداری در کیفیـت رابطـ  خـود در مقایسـه       در کنار درمان هیجان

ای ( در مقالـه 2012تنهایی پیشرفت داشتند. گرینبـرگ و جانسـون )   ن طرح درمان دارویی بهبا زنا
مـدار بهبـود    نشـان دادنـد درمـان هیجـان    « مدار و تسهی  بخشش درمانی هیجان زوم»تحت عنوان 

هـای  هـای هـدف  چشمگیری در رضایت زوجی، اعتماد و بخشش و همچنین پیشرفت در مقیاس
 ی بیماری داشتند.هامورد شکایت و نشانه

شـود؛  توجه در این نوع آموزش این است که تنها به کاربرد بهنجـار بسـنده نمـی    نکت  درخور 
شود کـه ابـراز مطلـو  هیجـانی را در پـی      کننده به گام نهادن در مسیری ترغیپ می بلکه شرکت
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تـوان  ابراین مـی بنـ  بسـا پـ  از آن نیـز ادامـه دارد؛     دارد. این مسیر حتی تا پایان دورة درمان و چـه 
افسـردگی )کـه از   بـرای کـاهش اختال تـی چـون      مناسپ ایشیوهبه عنوان  را روش مورد بحث

پیامدهای وجود احساس تنهایی است(، ایجاد یک هویت ایمـن و مناسـپ و جلـوگیری از بـروز     
های آینـده، تـأثیر ایـن رویکـرد بـر       شود در پژوهش. پیشنهاد میبه کار برد های زناشویی تعارض
های زناشویی، پرخاشـگری، اضـطرا  و    شناختی همچون تعارض ها و متغیرهای دیگر روانسازه

 تری از ادغام این رویکرد فراهم شود. افسردگی بررسی شود تا تبیین جامع
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