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Research Article 

 Purpose: The present study was conducted with the aim of 

comparing emotional-focused couple therapy in group mode 

(EFCT) and practical training of intimate communication skills 
(PAIRS) in marital compatibility and communication patterns of 

couples. 

Materials and methods: This research was applied in terms of 
purpose, and in terms of design, it was semi-experimental and in the 

form of a pre-test-post-test design with one control group and two 

experimental groups. The statistical population of this research is all 
couples who have referred to one of the counseling centers in 

Mashhad in 2019 to solve marital problems. The sample of the 

research was 24 pairs of volunteers who were randomly assigned to 

three groups; Two experimental groups and one control group (8 
couples in each group) were replaced. In fact, the experimental 

groups each belonged to one of the methods of couple therapy 

(emotion-oriented - Perez's intimate communication skills). The 
content of the sessions was prepared according to Perez's principles 

of emotional therapy and sincere communication skills and was 

implemented in experimental groups during 9 sessions (one session 

per week). The data collection tools were Spiner's Marital 
Adjustment Questionnaire (DAS) and Couple Communication 

Patterns Questionnaire (CPQ), which were completed by both 

groups before and immediately after the intervention. The data was 
analyzed using analysis of covariance test. 

Findings: The findings of the research show that emotion-oriented 

couple therapy and intimate communication skills training are 
effective in improving couples' relationships and increasing their 

compatibility. 

Conclusion: Among the two treatment approaches, communication 

skill training in the Perez method on couples' communication 
patterns and emotion-oriented couple therapy approach have been 

more effective on marital adjustment (P≤0.05). 
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 شیوه به مدار هیجان  درمانی زوج اثربخشی مقایسه

 ارتباط های مهارت عملی آموزش و(EFCT)گروهی

 الگوهای و زناشویی سازگاری بر( PAIRS) صمیمانه

 زوجین ارتباطی

 *1حیدری مرتضی
 ایران تهران، فرهنگیان، دانشگاه مشاوره، گروه مشاوره، دکتری

 .(مسئول نویسنده)
 

 2مرتضایی حانیه
 آزاد دانشگاه بجنورد، واحد ،مشاورهد، گروه ارش کارشناسی

 .ایران بجنورد، اسالمی،
 

 3رشتخوار هجری سارا

 .انایر مشهد، فردوسی، دانشگاه روانشناسی،، گروه ارشد کارشناسی
 

 4مرتضایی زینب
 .انایر مشهد، فردوسی، دانشگاه روانشناسی،گروه  ،ارشد کارشناسی

 
 دهیچک

 هیجان درمانی زوج ای مقایسه بررسی باهدف حاضر پژوهش: هدف
 های مهارت عملی آموزش و (EFCT) گروهی شیوه به مدار

 الگوهای و زناشویی درسازگاری (PAIRS) صمیمانه ارتباط
  .شد انجام زوجین ارتباطی

 طرح، نظر از و هدف،کاربردی نظر از پژوهش این :ها روش و مواد
 یک با و آزمون پس -آزمون پیش طرح قالب در و آزمایشی نیمه

 این آماری جامعه. گرفت صورت آزمایش گروه دو و کنترل گروه
 کیی به زناشویی مشکالت حل منظور به که زوجینی کلیه تحقیق

 نمونه. اند نموده مراجعه 97 سال در مشهد شهر مشاوره مراکز از
 درسه تصادفی طور به که بودند داوطلب افراد از زوج ۲4 پژوهش

( زوج 8 گروه هر در)کنترل گروه ویک آزمایش گروه دو گروه؛
 به متعلق کدام هر آزمایشی های گروه حقیقت در. شدند جایگزین

 ارتباط های مهارت -مدار هیجان) درمانی زوج های شیوه از یکی
 هیجان درمان مبانی طبق جلسات محتوی. بودند( پرز صمیمانه

 هفته)  جلسه 9 طی و تهیه پرز صمیمانه ارتباط های مهارت مدارو
 گردآوری ابزارهای. شد اجرا آزمایشی درگروهای( جلسه یک ای

 و (DAS)اسپاینر زناشویی سازگاری پرسشنامه اطالعات،
 از قبل که بود (CPQ) زوجین ارتباطی الگوهای پرسشنامه

. یدگرد تکمیل گروه دو هر توسط ازمداخله پس بالفاصله و مداخله
 یلتحل و تجزیه مورد کوواریانس تحلیل آزمون از استفاده با ها داده
 .گرفت قرار

 هیجان درمانی زوج که دهد می نشان پژوهش های یافته :ها یافته
 روابط بهبود بر پرز صمیمانه ارتباط های مهارت آموزش و مدار

  .است موثر آنها سازگاری افزایش و زوجین

 ارتباطی مهارت آموزش درمانی رویکرد دو میان از :گیری نتیجه
 درمانی زوج رویکرد و زوجین ارتباطی الگوهای بر پرز شیوه به

 .(P≤0/05)اند بوده تر موثر زناشویی سازگاری بر مدار هیجان
 

 ارتباط های مهارت مدار، هیجان درمانی زوج:  کلیدی واژگان
 ارتباطی الگوهای ، زناشویی سازگاری ، صمیمانه

 
 17/02/1400: دریافت تاریخ
 11/06/1400: پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولmorteza.heidari@yahoo.com 

 
 مقدمه
 حفظ ارکان از یکی و است مهم خانواده تشکیل و ازدواج در آنچه
. است زوجین سازگاری و همبستگی شود، می قلمداد خانواده بنیان
 ارتباطی الگوهای و سازگاری نداشتن دهد می نشان مطالعات مرور

 در خانواده بنیان تهدید عوامل ترین مهم از زوجین در کارآمد
 به ای ویژه توجه است الزم که شود می محسوب امروزی جوامع

 زا پایداری سطح مندنیاز  رضایتمند و موفق ازدواج. شود مسائل این
 صمیمانه، ارتباط مهارت درک داشتن مستلزم که است ها زوج سوی

 هیجانات، به دهی نظم مهارت کالمی، غیر و کالمی های پیام درک
 رد قاطعیت و ارتباط فرآیند به نسبت بینش دادن، گوش مهارت
 (.1) است زندگی امور در روی میانه و اعتدال حفظ و ارتباط

 در ناختیش گشودگی بکارگیری و کشف شویی تواناییاسازگاری زن
 عنیی مثبت سازگاری بالبی باور به ؛(۲)است تازه دادهای برون مقابل

 به تعاملی الگوهای کردن امروزی و کردن نو جهت فرد توانایی
 فرادا توانایی به دارد اشاره زناشویی سازگاری. تازه شرایط از تیعیت

 طریق از موفقیت به رسیدن و شدن خوشحال شدن، راضی برای
 را زناشویی سازگاری همچنین(. 3) ازدواج در مشخص تکالیف

: چون پیامدهایی با که کرد تعریف فرایندی شکل به توانمی
 (.4) است آیندهم جنسی هایتفاوت درک زناشویی، مندیرضایت
 ارتباط برقراری در نقص وجود که معتقدند هردو زوجین و محققان

 اغلب نظر پایه بر(. 7، 6، 5) شود می منجر ارتباط آشفتگی ،به
 عنوان به پدیده این ، ازدواج عرصه نظران صاحب و اندیشمندان

 کارآمد و موثر ارتباط برقراری مستلزم جوامع اغلب در مهم رسمی
 زا یکی ارتباطی مشکالت گفت توان می پایه همین بر(.8) است
 خورده شکست های جازدوا در مشکالت ترین مخرب و ترین شایع

 شود می موجب ناکارآمد ارتباطی الگوهای چراکه(.9) هستند
 اه زوج بین تعارض منبع و بماند باقی نشده حل زندگی مهم مسائل

 (.۲007 ، ژانگ) شود
 الگوهای بربهبود(EFCT)مدار هیجان درمانی زوج اثربخشی نتایج

 ایجاد ثباع درمان عامل که است آن از حاکی( 10) زوجین ارتباطی
 باعث هیجان مدیریت راهبردهای آموزش عبارتی به و شده تفاوت
 .است شده زوجین ارتباطی الگوهای بهبود

EFCT سیستمی رویکرد با است که گرایانه انسان رویکردی 
 روی رب و است گشته همبسته دلبستگی نظریه و ساختاری ،نظریه

 ، مراجع دو با اصیل همدالنه ،رابطه حال زمان در هیجانی پردازش
 یرغ تعاملی الگوهای تغییر ، جدید تعاملی الگوهای و ها پاسخ ایجاد
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 1400تابستان ، ۲، شماره 5دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 یم تمرکز آنها پیوند رشد افزایش و آشفته های زوج انعطاف قابل
 .(11) کند

 های مهارت آموزش زوجین بین تعارض کاهش های راه از یکی
 آموزشی و ای مداخله های روش امروزه لذا.است آنها به ارتباطی

 کی به آنها یابی دست  امکان و زوجین روابط بهبود برای نوعیمت
 جودو تعارض حداقل آن در که باصمیمیت هراه و کیفیت با زندگی
 روابط سازی غنی های برنامه که است شده ایجاد باشد، داشته

 PREP  روابط سازی غنی برنامه و تایم، گاتمن، روش به زوجین

 مدل ها، روش این ترین شده هشناخت از یکی. آنهاست از جمله از

PAIRS های مهارت عملی کاربرد آموزش همان که است 
 افراد که است هاییمهارت مجموعه PAIRS. باشد می  صمیمانه

 هااهتشب و شوند نزدیک یکدیگر به تا کنندمی تالش آن وسیلهبه
 نندک کشف رفتارهایشان و افکار احساسات، در را هایشانتفاوت و
 هک است آموزشی– روانی رویکرد یک بر مبتنی برنامه ن(. ای1۲)

 روابط حفظ تعارض،تقویت،و کاهش خوداگاهی، افزایش آن هدف
  pairsتحقیقی پشتوانه. است زوجین بین بخش لذت و صمیمی،شاد

 وجینز ارتباطی الگوهای بهبود بر مدل این بودن بخش اثر از حاکی
( 13) هیجانی هوش و دلبستگی های سبک ،(1۲) ازدواج آستانه در

 در زوجین شده ادراک اجتماعی حمایت و زندگی کیفیت بهبود
 مندی رضایت افزایش ،( 14) خانوادگی عملکرد ،(13)فرزند انتظار

  (.15) است بوده گذار اثر زوجین نارضایتی کاهش و  زناشویی
 اری،رفت های شیوه از استفاده) مدل این جامعیت به باتوجه بنابراین
 نظر در با و( 16( )ها سیستم و دلبستگی نظریه شیء، وابطر تئوری
 باطیارت های مهارت آموزش اینکه بر مبنی پژوهشی پیشینه گرفتن

 زوجین زناشویی تعارضات کاهش بر زوجین روابط سازی غنی و
( pairs) صمیمانه عملی های مهارت آموزش است بوده گذار تاثیر

 کاهش بر رویکرد این شیاثربخ سنجش برای معتبری مالک میتواند
 نهایتا و ارتباطی تغییرالگوهای  ، زوجین زناشویی تعارضات
 .باشد زناشویی  سازگاری

 ابطرو تئوری) تئوریک و فلسفی مبانی در رویکرد دو این اگرچه
 اما ارندد نسبی اشتراک حدی تا( ها سیستم و دلبستگی نظریه ، شی
 احساسات بیان و تاریرف تمرینات بازه دو در درمانی های روش در
 مقایسه حاضر پژوهش هدف لذا هستند متفاوت هم با هیجانات و

 و(EFCT)گروهی شیوه به مدار هیجان  درمانی زوج اثربخشی
 بر (PAIRS)صمیمانه  ارتباط های مهارت عملی آموزش

 زناشویی بود. سازگاری

 

 ها روشمواد و 
 محقق بترتی دینب و یکاربرد هدف، به توجه با حاضر پژوهش

 و( 17) عملی هدف یک به دستیابی دنبال به چیزی هر از بیش
 این در .بود(18) نظر مورد موضوع زمینه در کاربردی دانش توسعه

 وجود گر مداخله متغیرهای تمامی اثر کنترل امکان چون پژوهش
 شیآزماینیمه  روش از تصادفی، جایگزینی و انتخاب علیرغم داشتن

 -آزمون پیش طرح قالب در شده آوری گرد های داده. شد استفاده
 .آمد بدست آزمایش گروه دو و کنترل گروه یک با و آزمون پس
 هرچه اعمال منظور به ، طرح اجرای از پیش که است ذکر به الزم

 های یویژگ نظر از بررسی مورد های گروه تا شد سعی کنترل بیشتر

 عدادت درمانی، سابقه درآمد، میزان تحصیالت،) دموگرافیک
 جامعه .باشند یکسان االمکان حتی( شغل و ازدواج مدت فرزندان،

 مشکالت حل منظور به که زوجینی کلیه شامل پژوهش این آماری
 مهرماندگار،کلینیک اول، خشت مشاوره مراکز از یکی به زناشویی

 شهرستان بهزیستی سازمان نظر تحت زندگی ،کوک(ع) هادی امام
 قصد به مشاوره دریافت برای 1397 سال درتابستان که بود مشهد
 کرده مراجعه مراکز این از یکی  به خود زناشویی روابط بهبود
 در و تصادفی غیر صورت به آماری نمونه پژوهش این در .بودند

 از پس که صورت بدین. بود تصادفی صورت به گمارش و دسترس
 به متمایل که افرادی تعداد شدن مشخص و نام ثبت ، فراخوان

. شدند انتخاب( نفر 7۲) زوج 36 تعداد ؛ بودند پژوهش در تشرک
 ورود های مالک گرفتن نظر در و تشخیصی مصاحبه انجام از پس
 ۲4 به نمونه اعضای تعداد( نفر ۲4)زوج 1۲ ریزش با نمونه گروه به

 8 گروه سه در ها زوج این نهایت در و یافت کاهش( نفر 48)زوج
 یک و آزمایش گروه دو در تصادفی صورت به( نفری16) زوجی
 وهایالگ پرسشنامه از حاضر پژوهش در.یافتند گمارش کنترل گروه

 به( DAS)  شوهر و زن سازگاری پرسشنامه و( CPQ) ارتباطی
. پرسش نامه الگوهای گردید استفاده اطالعات آوری جمع منظور

در دانشگاه کالیفرنیا را به  ساالوی( را کریستنسن و CPQارتباطی)
بررسی الگوهای ارتباطی متقابل زوجین طراحی نمودند. این  منظور

سوال دارد و در یک مقیاس نه درجه ای از اصال  35پرسشنامه 
( درجه بندی شده است. این 9( تا خیلی امکان دارد )1امکان ندارد)

پرسشنامه رفتارهای همسران را در طول سه مرحله از تعارض 
زمانی که در  -1بارتند از:زناشویی شرح داده است. این مراحل ع

سوال است  4روابط زوجین مشکل ایجاد می شود این مرحله دارای 
در  -۲نقطه ای درجه بندی شده است 9که پاسخ هریک در مقیاس 

مدت زمانی که درباره مشکل ارتباطی بحث می شود، این مرحله 
بعد از بحث راجع به مشکل ارتباطی  -3سوال است و  18دارای 

سوال تشکیل شده است. پرسش نامه دارای سه  13مت از که این قس
خرده مقیاس است مقیاس ارتباط سازنده متقابل ، مقیاس اجتنابی 

-گیری. خرده مقیاس توقع/ کنارهمتقابل، مقیاس ارتباط توقع/ کناره

و  گیر زنگیری. از دو قسمت تشکیل شده است: مرد متوقع/ کناره
شنامه سازگاری زن و پرسگیر مرد. زن متوقع  / کناره

سوالی برای ارزیابی  3۲مقیاس یک ابزار  یک DAS اسپنیر شوهر
کیفیت رابطۀ زناشویی از نظر زن و شوهر یا هر دو نفری است که 
با هم زندگی می کنند. این ابزار برای چند هدف ساخته شده است. 
می توان با بدست آوردن کل نمرات ، ازاین ابزار برای اندازه گیری 

ایت کلی در یک رابطۀ صمیمانه استفاده کرد. تحلیل عاملی نشان رض
می دهد که این مقیاس چهار بعد رابطه را می سنجد. این چهار بعد 
از این قرار است: رضایت دو نفری ، همبستگی دو نفری ، توافق دو 
نفری و ابراز محبت. با تغییراتی در این ابزار می توان از آن برای 

 دو در پژوهش این هایداده وتحلیلتجزیه .اده کردمصاحبه نیز استف
 های شاخص از. گردید ارائه آنها از استنباط و هاداده توصیف بخش
 ارداستاند انحراف و میانگین درصد، و فراوانی جمله از توصیفی آمار
 رلکنت گروه های ویژگی بیان و نمودارها رسم و جداول تنظیم برای

 سازگاری و ارتباطی الگوهای مراتن توصیف همچنین و آزمایش و
 .شد استفاده آزمونپس و آزمونپیش هایمؤلفه زناشویی
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 ها یافته
 گروه تفکیک به گیری اندازه مرحله دو در زناشویی سازگاری نمرات استاندارد انحراف و میانگین .1جدول

 پس آزمون پیش آزمون  
 اف استانداردانحر میانگین انحراف استاندارد میانگین متغیر گروه

 5.33228 20.9375 5.69064 20.3750 ینفر توافق دو کنترل
 5.01976 16.3063 5.41256 15.6875 نفری رضایت دو 
 3.72986 12.6125 4.39507 11.8750 ینفر مبستگی دوه 
 4.28030 12.9313 4.97284 12.0625 محبت ابراز 
 10.92220 62.7875 12.17648 60 نمره کلی سازگاری زناشویی 

 5.00197 25.3781 4.83735 21.75 ینفر توافق دو پرز یارتباط یمهارت ها
 5.30503 18.2750 5.44327 16.8125 نفری رضایت دو 
 4.63152 15.0813 4.81274 13.3125 ینفر مبستگی دوه 
 4.59753 14.1438 4.67618 12.50 محبت ابراز 
 9.17560 72.8781 9.30860 64.3750 نمره کلی سازگاری زناشویی 

 6.21043 24.6969 5.95539 22.50 ینفر توافق دو مدار یجانه یزوج درمان
 5.35598 19.3125 5.34790 16.25 نفری رضایت دو 
 4.80785 15.2906 4.78147 12.9375 ینفر مبستگی دوه 
 4.50810 15.1813 4.68642 12.3125 محبت ابراز 
 11.51593 74.4813 11.81524 64 نمره کلی سازگاری زناشویی 

 معیار انحراف و میانگین به مربوط توصیفی آمار  (1) جدول در
 راداف برای تفکیک به آن های-مولفه و زناشویی سازگاری نمرات
 زوج گروه و پرز ارتباطی های مهارت آموزش کنترل، های¬گروه

 پیش) سنجش مرحله دو در گروهی، شیوه به مدار هیجان درمانی
 مالحظه که طور همان. است شده داده نشان( آزمون پس و ونآزم

 تنسب  آزمون پیش در نمرات میانگین کنترل گروه در گردد¬می
 های گروه در ولی دهد¬نمی نشان را چندانی تغییر آزمون پس به

 پیش به نسبت آزمون پس مرحله در نمرات افزایش شاهد آزمایش،
  .هستیم آزمون

 
 

 در دو مرحله اندازه گیری به تفکیک گروه ینزوج یارتباط یالگوهانمرات  استانداردراف میانگین و انح .۲جدول
 پس آزمون پیش آزمون  

 میانگین متغیر گروه
انحراف 
 استاندارد

 انحراف استاندارد میانگین

 4.63993 8.0688 4.73990 8.25 ارتباط سازنده متقابل کنترل
 3.17626 16.4063 3.750 16.9375 متقابل یارتباط اجتناب 
 3.09427 30.1875 3.04891 30.6875 یریارتباط توقع / کناره گ 

 3.54359 10.100 4.06407 7.8750 ارتباط سازنده متقابل پرز یارتباط یمهارت ها
 2.15073 15.7188 1.98242 19.0250 متقابل یارتباط اجتناب 
 2.77488 27.2563 2.92047 31.4375 یریارتباط توقع / کناره گ 

 3.77074 8.7625 3.77216 7.6875 ارتباط سازنده متقابل مدار یجانه یزوج درمان
 3.06169 13.9938 3.61421 15.4375 متقابل یارتباط اجتناب 
 2.75988 27.6313 3.16162 29.4375 یریارتباط توقع / کناره گ 

( آمار توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار ۲در جدول)
ای هالگوهای ارتباطی زوجین به تفکیک برای افراد گروه نمرات

 یزوج درمانو گروه  پرز یارتباط یآموزش مهارت هاکنترل، 
ی، در دو مرحله سنجش )پیش آزمون و گروه یوهمدار به ش یجانه

گردد، پس آزمون( نشان داده شده است. همان طور که مالحظه می

مون نسبت به پیش آزمون میانگین نمرات گروه کنترل در پس آز
تفاوت زیادی را نشان نمی دهد. درحالیکه در گروه آزمایش، شاهد 

 کاهش نمرات ارتباط متقابل و سازنده ارتباط افزایش نمرات
ت گیری، در پس آزمون نسب کناره/  توقع متقابل و ارتباط اجتنابی

 به پیش آزمون هستیم. 
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 توزیع بودن نرمال نآزمو به باید ها فرضیه آزمون انجام از پیش
 آزمون بتواند محقق که کندمی کمک امر این. پرداخت هاداده

 منظور بدین. نماید انتخاب ها فرضیه آزمون جهت را مناسب آماری
 توزیع نوع تشخیص جهت   اسمیرنوف-کالموگروف آزمون از

 به مربوط هایداده توزیع منظوربدین. است شده استفاده هاداده
 قرار بررسی مورد ،05/0 معناداری سطح در هشپژو متغیرهای

 رمالن بررسی جهت اسمیرنوف – کالموگروف آزمون نتایج گرفتند.
 سطحنشان داد که  آزمون پس و آزمون پیش نمرات توزیع بودن

 05/0 از بزرگتر متغیرها تمامی برای شده محاسبه آماره معناداری
 .شود یم پذیرفته نمرات توزیع بودن نرمال فرض این بنابر باشد می

 شیوه به مدار هیجان درمانی زوج اثربخشی مقایسه منظور به
 افزایش در پرز شیوه به زوجین ارتباطی مهارت آموزش و گروهی

 استفاده راهه یک کواریانس تحلیل آزمون از زناشویی، سازگاری
 پیش عنوان به رگرسیونی خط شیب بودن یکسان تحلیل نتایج. شد

 ثرا سطر معناداری سطح نشان داد که کواریانس تحلیل انجام فرض
. باشد می 05/0 از بزرگتر= ( 713/0p) آزمون پیش و گروه متقابل

 آزمون نتایج شود. می پذیرفته رگرسیونی همگنی فرضیه بنابراین
 همگنی بر مبنی ما صفر فرض رو این از. باشد نمی دار معنا لوین

 می هنتیج ترتیب بدین. دگیر می قرار تایید مورد متغیرها واریانس
 .میباشد برقرار ها، واریانس همگنی مفروضه که شود

 
 پرز شیوه به ارتباطی مهارت آموزش و مدار هیجان درمانی زوج های گروه در زناشویی سازگاری مقایسه جهت کواریانس تحلیل نتایج .3جدول

 اندازه اثر سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات
 0.958 0.001 664.033 3116.039 1 3116.039 پیش آزمون

 0.185 0.016 6.563 30.800 1 30.800 گروه
    4.693 29 136.085 خطا
     31 3272.684 کل

 نمرات مقایسه برای کواریانس تحلیل آزمون نتایج (3) جدول در
 و مدار هیجان انیدرم زوج های¬گروه در زناشویی سازگاری

 نشان آزمون، پس مرحله در پرز، شیوه به ارتباطی مهارت آموزش
 سطح و است 563/6 با برابر آمده بدست F مقدار. است شده داده

 این از(. P<05/0) باشد می 05/0 از کوچکتر نیز آن داری معنی
 ینا بر. گیرد می قرار تایید مورد پژوهش فرض و رد صفر فرض رو

 نیدرما زوج گروه نمرات میانگین بودن باالتر به توجه با و اساس
 گرفت نتیجه توان می آزمون، پس در گروهی شیوه به مدار هیجان

 افزایش در پرز، شیوه به ارتباطی مهارت آموزش با مقایسه در که
 بررسی منظور به .است بوده موثرتر زوجین زناشویی سازگاری
 بهبود در گروهی هشیو به مدار هیجان درمانی زوج اثربخشی
 متغیره چند کواریانس تحلیل آزمون از زوجین، ارتباطی الگوهای

(MANCOVA )آزمون این اجرای به مربوط نتایج. شد استفاده 
 .است شده ارائه ادامه در آن های فرض پیش و
 

 
 (باکس) ها کواریانس ماتریس همسانی آزمون .نتیجه. 4جدول 

Box's F df1 df2 سطح معناداری 
014/1۲  059/1  10 789/430۲  390/0  

 آزمون معناداری سطح گردد، می شاهده( م4)جدول در که همانطور
 از بزرگتر مقدار، این که آنجایی از. باشد می 390/0 با برابر باکس
 فرض باشد، صفرمی فرض رد برای نیاز مورد( 05/0) داری معنا سطح

 یم قرار تایید مورد ها کواریانس ماتریس همسانی بر مبنی ما صفر
 .گیرد

 
 ها واریانس همگنی بررسی برای لوین آزمون نتیجه .5جدول 

 متغیر F 1درجه آزادی ۲درجه آزادی  سطح معنی داری

 ینفر توافق دو 1.520 1 30 0.227

 نفری رضایت دو 0.012 1 30 0.913
 ینفر مبستگی دوه 3.562 1 30 0.069
 محبت ابراز 3.564 1 30 0.068

 لوین آزمون است،نتایج شده داده نشان (5) جدول در که همانطور
 ما صفر فرض رو این از. باشد نمی دار معنا متغیرها از یک هیچ در

 .گیرد می قرار تایید مورد متغیرها واریانس همگنی برای مبنی
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 مدار هیجان درمانی زوج  و کنترل های گروه در زناشویی سازگاری مقایسه برای متغیری چند کواریانس تحلیل نتایج .6جدول
 سطح معناداری درجه آزادی خطا درجه آزادی اثر F مقادیر آزمونها اثر

 گروه

 0.001 23 4 48.225 0.893 اثر پیالیی
 0.001 23 4 48.225 0.107 المبدای ویلکز
 0.001 23 4 48.225 8.387 اثر هتلینگ

 0.001 23 4 48.225 8.387 بزرگترین ریشه روی

 آمارۀ چهار هر داری معنی سطح می گردد مشاهده که همانطور
 لینگهت اثر ویلکز، المبدای پیالیی، اثر یعنی مربوطه متغیری چند

 دینب (.P<01/0) است 01/0  از کوچکتر روی، ریشه بزرگترین و
 یسازگار بین که گردد می مشخص و رد آماری صفر فرض ترتیب

 به مدار هیجان درمانی زوج و رلکنت گروه های افراد در زناشویی
 این بر. دارد وجود معناداری تفاوت آزمون پس در گروهی شیوه

 شیوه به مدار هیجان درمانی زوج گرفت نتیجه توان می اساس
  .است بوده موثر زوجین زناشویی سازگاری بر گروهی

 های مولفه از یک هر در گروه دو تفاوت بررسی منظور به
 قرار استفاده مورد آزمودنی بین اثرات زمونآ زناشویی، سازگاری

 .است شده ارائه ادامه در حاصل نتایج که گرفت
 

 
 مدار هیجان درمانی زوج  و کنترل های گروه در زناشویی سازگاری های مولفه مقایسه برای آزمودنی بین اثرات آزمون .7جدول 

مجموع  منبع متغیر
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F  معنا دار سطح
 ی

 اندازه اثر

 یتوافق دو نفر
 0.222 0.011 7.419 25.751 1 25.751 بین گروهی

    3.471 26 90.243 درون گروهی

 رضایت دو نفری
 0.849 0.001 146.750 48.041 1 48.041 بین گروهی

    0.327 26 8.511 درون گروهی

 یهمبستگی دو نفر
 0.603 0.001 39.507 20.564 1 20.564 بین گروهی

    0.521 26 13.533 درون گروهی

 ابراز محبت
 0.768 0.001 85.846 29.334 1 29.334 بین گروهی

    0.342 26 8.884 درون گروهی

 مقایسه برای آزمودنی بین اثرات آزمون نتایج (7) جدول در
 درمانی زوج و کنترل های گروه در زناشویی، سازگاری های¬مولفه

 شده داده نشان آزمون پس مرحله در گروهی، شیوه هب مدار هیجان
 بدست F مقدار ،15-4 جدول در شده ارائه نتایج اساس بر. است
. باشد می دار معنی 05/0 آلفای سطح در ها¬مولفه تمامی برای آمده

 با. ردگی می قرار تایید مورد پژوهش فرض و رد صفر فرض بنابراین

 هشیو به درمانی زوج گروه نمرات میانگین بودن باالتر به توجه
 درمانی زوج که شود¬می  گرفته نتیجه آزمون، پس در گروهی
 سازگاری بهبود موجب و بوده موثر گروهی شیوه به مدار هیجان

 .است شده زوجین زناشویی
 

 
 های درمانی گروهنتایج تحلیل کواریانس چند متغیری برای مقایسه الگوهای ارتباطی زوجین در .8جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی خطا درجه آزادی اثر F مقادیر زمونهاآ اثر

 گروه

 0.004 25 3 5.639 0.404 اثر پیالیی
 0.004 25 3 5.639 0.596 المبدای ویلکز
 0.004 25 3 5.639 0.677 اثر هتلینگ

 0.004 25 3 5.639 0.677 بزرگترین ریشه روی

اری هر چهار آمارۀ چند گردد سطح معنی دهمانطور که مشاهده می
متغیری مربوطه یعنی اثر پیالیی، المبدای ویلکز، اثر هتلینگ و 

(. بدین >01/0pاست ) 01/0بزرگترین ریشه روی، کوچکتر از  
 یالگوهاگردد که بین ترتیب فرض صفر آماری رد و مشخص می

در دو گروه زوج درمانی به شیوه گروهی و آموزش  ینزوج یارتباط

اطی به شیوه پرز، در پس آزمون تفاوت معناداری وجود مهارت ارتب
 یالگوهادر هر یک از  گروه دارد. به منظور بررسی تفاوت دو

آزمودنی مورد استفاده قرار گرفت که  بین ی، آزمون اثراتارتباط
  نتایج حاصل در ادامه ارائه شده است.
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 های زوج درمانی هیجان مدار و آموزش مهارت ارتباطی پرزدر گروه یطارتبا یالگوهاآزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه  .9جدول

 منبع متغیر
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح معنا دار 
 ی

 اندازه اثر

 ارتباط سازنده متقابل
 0.139 0.046 4.356 3.254 1 3.254 بین گروهی

    0.747 27 20.168 درون گروهی

 لتقابم یارتباط اجتناب
 0.217 0.011 7.472 9.362 1 9.362 بین گروهی

    1.253 27 33.830 درون گروهی
ارتباط توقع / کناره 

 یریگ
 0.232 0.008 8.135 24.216 1 24.216 بین گروهی

    2.977 27 80.367 درون گروهی

 یاالگوهنتایج آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه ( 9)در جدول 
ر گروه های زوج درمانی به شیوه گروهی و آموزش ی، دارتباط

مهارت ارتباطی به شیوه پرز، در مرحله پس آزمون نشان داده شده 
بدست آمده  Fمقدار  (9)است. بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 

معنی دار می باشد.  05/0برای هر سه الگوی ارتباطی در سطح آلفای 
 ورد تایید قرار می گیرد. بابنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش م

شود که مقایسه میانگین نمرات دو گروه در پس آزمون، مشاهده می
هیجان  آموزش مهارت ارتباطی به شیوه پرز، نسبت به زوج درمانی

به شیوه گروهی، در بهبود الگوهای ارتباطی زوجین موثرتر  مدار
  بوده است.

 
 نتیجه گیری

 مدار هیجان  درمانی وجز اثربخشی مقایسه حاضر پژوهش هدف
 ارتباط های مهارت عملی آموزش و(EFCT)گروهی شیوه به

زناشویی بود. نتایج پژوهش  سازگاری بر (PAIRS)صمیمانه 
 زوج ( با عنوان اثربخشی10صمدزاده) احمدی، جاویدی،سلیمانی،

 زوجین ارتباطی الگوهای بر بهبود (EFCT)مدار هیجان درمانی
 به و شده تفاوت ایجاد باعث درمان عامل که است آن از حاکی
 الگوهای بهبود باعث هیجان مدیریت راهبردهای آموزش عبارتی

 اثر از حاکی   pairsتحقیقی پشتوانه.است شده زوجین ارتباطی
 هآستان در زوجین ارتباطی الگوهای بهبود بر مدل این بودن بخش

 کیفیت بهبود یجانیه هوش و دلبستگی های سبک ،(19) ازدواج
 انتظار در زوجین شده ادراک اجتماعی حمایت و زندگی
 مندی رضایت افزایش ،( ۲1) خانوادگی عملکرد ،(۲0)فرزند

  است. بوده گذار اثر زوجین نارضایتی کاهش و  زناشویی
 زوج و زناشویی آشفتگی در هیجان ارزب نقش ، اخیر سالیان طی

 نشان ها بررسی. است شده واقع پذیرش مورد پیش از بیش درمانی
 با را آنها شدن روبرو ، هیجانی نظر از افراد بودن توانمند اندداده

 روان سالمت از را آنها نتیجه در و کندمی آسان زندگی هایچالش
 مدیریت املش هیجانی کنترل. نماید می برخوردار بیشتری
 ودهب شرایط و ها موقعیت با مقابله برای مثبت یا منفی هایهیجان

 زوج.هاست هیجان منفعالنه بروز در بازداری نوعی برگیرنده در و
 ردنگ می زوجین روابط به دلبستگی دیدگاه با مدار هیجان درمانی
 نظر از که شودمی مشکل دچار زوجین روابط زمانی دارد وعقیده

 هک دهد می رخ زمانی آسیب این و باشند شده آسیب چارد دلبستگی
 هب زوجین از یکی که شرایطی در. نشود تامین دلبستگی نیازهای

 سدستر در و پاسخگو مقابل طرف و باشد داشته نیاز مقابل طرف
 رسهات و رودمی بین از رابطه در امن فضای آسیب این نتیجه در نباشد

 منفی چرخه یک در زوجین و شوندمی جایگزین ها امنی نا و
 پیوند ایجاد دنبال به رویکرد این اینرو از. گیرندمی قرار ارتباطی

 و هاآن بودن پاسخگو و بودن دسترس در افزایش و زوجین بین ایمن
 به سیدنر برای. است گریز تعفیب ، دفاع انتقاد منفی  الگوی اصالح

 است معتقد رمدا هیجان رویکرد که آنجا از( ایمن پیوند) هدف این
 یآگاه از که است ای اولیه هیجانات ، زوجین منفی الگوی زیربنای

 عامل همچنبن و مشکل عامل را هیجانات این. است خارج آنها
 یدلبستگ نیازهای بیان و هیجان ابراز دارد تاکید و داند می تغییر
 برای را زمینه تواند می و دارد تعامالت سازماندهی در کلیدی نقش
 نتیجه در که آورد فراهم تر بخش رضایت تعامالت رخهچ ایجاد

 .میکند برقرار زوجین برای را تری امن پیوند آن
 فضای کرده، توجه مراجع ثانویه هیجانات به درمان در نتیجه در

 امن فضای این در که است این دنبال به و کندمی ایجاد را امن
 و هستند طرواب در آشفتگی اصلی عامل که مراجع اولیه هیجانات

 شود، تجربه و شوند داده بروز است خارج مراجع آگاهی از عمدتاً
 پاسخگو و بودن دسترس در افزایش با و شوند بیان دلبستگی های نیاز

 هر آن در که امن رابطه سمت به رابطه زوجین از یک هر بودن
 برسد. هستند خالق و باز هیجانی نظر از زوجین از یک
 اساحس فرد به تواندمی اولیه هیجانات بیان که دهد می نشان نتایج

 این و کند آرامش احساس هیجانی تخلیه از بعد فرد و بدهد خوبی
 از را فیمن اثرات و باشند داشته کنترل خود خشم بر توانستند افراد
  . بخشند بهبود را فردی بین ارتباط و ببرند بین

 همدلی ، انهگرای انسان درمان مفاهیم طریق از مدار هیجان درمان
 می قرار امن محیطی در را او و کند می برقرار مراجع  با را عمیقی

 را وا ، مراجع اعتماد حس برانگیختن با اساس این بر بتواند تا دهد
 و پذیردب افتاده اتفاق که را آنچه بتواند بهتر تا دهد قرار شرایط در

 .یندنما جایگزین را ای سازگارانه هیجانات بتواند و کند باور
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