1 of Assessment and Research in تعارضات زناشویی
مشاوره وبر کاهش
هیجان مدار
اثربخشیو درمان
Journal
روانشناسی
پژوهش در
فصلنامه سنجش
Counseling and Psychology
1-11 ،1399  زمستان/)6(4  شماره/2 دوره

[ DOI: 10.52547/jarcp.2.4.1 ]

[ DOR: 20.1001.1.27831787.1399.2.4.1.9 ]

[ Downloaded from jarcp.ir on 2022-08-19 ]

Vol 2/No 4(6)/ winter 2021, 1-11

مقاله پژوهشی

research article

بررسی اثربخشی رویکرد هیجان مدار بر کاهش تعارضات زناشویی
The Effectiveness of Emotionally Focused Therapy (EFT) in
Reducing Women's Marital Conflict
1399/11/13 تاریخ پذیرش مقاله

1399/08/20 :تاریخ دریافت مقاله
1

S. Ghorashy
Abstract
Aim: The present study aimed to determine
the effectiveness of emotionally focused
therapy (EFT) in reducing marital conflict in
women. Methods: The present quasiexperimental study was a pretest-posttest
with experimental and control groups and its
statistical population consisted of married
women with marital conflict. We selected 28
women from those, who participated in
emotionally focused training sessions and
randomly assigned them to experimental
(N=14) and control (N=14) groups. The
women in the experimental group received a
90-minute Johnson's Emotionally Focused
Therapy intervention (2004). Both groups
answered the Marital Conflict Questionnaire
by Barati et al. (1996) before and after the
training sessions. We analyzed the data
using analysis of covariance (ANCOVA).
Results: The results indicated that
emotionally focused therapy was effective in
reducing
marital
conflict
(P=0.001,
F=92.96), and components of marital
conflict in women in the experimental
group. Conclusion: Emotionally focused

سمیرا قرشی
چکیده

 هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی تعیین:هدف
اثربخشی درمان هیجان مدار بر کاهش تعارضات
 این پژوهش نیمه آزمایشی از: روش.زناشویی زنان بود
نوع پیشآزمون –پسآزمون با دو گروه آزمایش و
کنترل بود و جامعه آماری نیز زنان متأهل دارای
تعارض زناشویی بودند که با استفاده از روش
 زن از میان متقاضیان شرکت28 نمونهگیری تصادفی
در جلسات آموزشی هیجان مدار انتخاب و در دو گروه
 زن) به صورت تصادفی14(  زن) و کنترل14( آزمایش
 هر دو گروه پیش و پس از برگزاری.کاربندی شدند
جلسات آموزشی به پرسشنامه تعارضات زناشویی براتی
) پاسخ دادند؛ دادهها با استفاده از1375( و همکاران
 نتایج: یافتهها.تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد
نشان داد که درمان هیجان مدار بر تعارضات زناشویی
) و مؤلفههای تعارض زناشوییP=0/001 , F=92/96(
 درمان: نتیجهگیری.در زنان گروه آزمایش مؤثر بود
هیجان مدار سبب بهبود نمرات تعارضات زناشویی در
 با توجه به یافتههای.مقایسه با گروه کنترل شده است
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به وجود آمدن اختالف و تعارض بین زن و شوهر امری طبیعی است .به دلیل ماهیت تعامل زوجها
گاهی پیش میآید که اختالف نظر روی میدهد و درنتیجه زوجها نسبت به همدیگر احساس خشم،
ناامیدی و نارضایتی میکنند؛ اما اگر تعارض بهقدری افزایش پیدا کند که منجر به رابطه مسئلهدار و
طالق شود ،درنتیجه خانواده تحت تأثیر قرار میگیرد .یکی از مهمترین مهارتهای مورد نیاز زوجین،
توجه به تفاوتها ،شناسایی آنها و مهارت حل تعارضات است .از مهمترین تکالیف رشدی در دوران
بزرگسالی و بخصوص رابطه زوجی ،توانایی ایجاد و حفظ روابط صمیمانه پایدار و رضایتبخش است
(لولر .)2006،تعارضات زناشویی پیش درامد جدایی زوجهاست که از بگومگوهای ساده شروع شده و
تا درگیریهای شدید لفظی ،نزاع و کتککاری و جدایی گسترش مییابد (الدن .)1383 ،هر جا عدم
توافق ،تفاوت یا ناسازگاری بین همسران وجود داشته باشد تعارض پدید خواهد آمد (مارک.)2005 ،
وقتی که تعارضهای بین فردی رخ میدهد ،افراد احساسات ناخوشایندی را تجربه میکنند .اکثر
بیماران درمان را جستجو میکنند .به دلیل اینکه آنها نمیتوانند احساساتشان را به فعالیت مؤثری
کانال بزنند ،بلکه مضطرب شده و از دفاعها استفاده میکنند (فدریکسون .)2008،براتی در سال
( )1375تعارض زناشویی را در هفت هسته بنیادی قرار داده است که عبارتند از :کاهش همکاری،
کاهش رابطه جنسی ،افزایش واکنشهای هیجانی ،جداسازی امور مالی از یکدیگر ،حمایت جویی از
فرزندان ،افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود و کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان و دوستان
همسر .شیوه مقابله با تعارض اکتسابی است و میتوان آن را تغییر داد (اریتا .)2008 ،بحرانها
خانواده را تغییر میدهند .گاهی اوقات خانوادهها با محبتتر و دلسوزتر میشوند .آنها درباره هراس و
امیدهایشان گفتگو میکنند و هنگامیکه عزیزان دچار نومیدی میشوند ،اظهارات توأم با مهربانی
پدیدار میشوند ولی خانوادههایی هستند که نمیتوانند با فشار دست و پنجه نرم کنند ،ناکام می
شوند ،خلقها تنگ میشود و اگر ناکامی برطرف نشود روابط خدشهدار میگردد (ونینگا)1386 ،
رویکرد هیجانمدار یک رویکرد یکپارچه نگر است که از تلفیق سه دیدگاه سیستماتیک ،تجربهگرایی
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پژوهش میتوان نتیجه گرفت که هیجان مدار بر therapy improved marital conflict scores
compared to the control group. According to
کاهش تعارضات زناشویی مؤثر است.
the research findings, emotionally focused
کلید واژگان :درمان هیجان مدار ،تعارضات
therapy was effective in reducing marital
conflict.
زناشویی
Keywords: Emotionally focused therapy,
Marital conflict
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روش پژوهش

ابزار پژوهش
پرسشنامه تعارض زناشویی :این پرسشنامه بهوسیله براتی در سال ( )1375و بر اساس تحقیقات

MacIntosh, Fletcher, & Ainsworth

1
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بالینی و همکاری دکتر ثنایی ( )1379تهیه و تنظیم شده است .ابزار دارای  42سؤال با هدف سنجش
تعارضات زناشویی ساخته شده و هفت بعد یا زمینه تعارضات زناشویی را اندازهگیری میکند که
عبارتند از :کاهش همکاری ،کاهش رابطه جنسی ،افزایش واکنشهای هیجانی ،افزایش جلب حمایت
فرزندان ،افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود و کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و
جدا کردن امور مالی از یکدیگر است .پاسخ این سؤاالت در طیف لیکرت  5گزینهای همیشه ،بیشتر
اوقات ،گاهی وقتها ،به ندرت و هرگز همراه است که به ترتیب از  1تا  5نمرهگذاری میشوند.
بیشترین نمره  210و کمترین نمره  42است .نمره باال به معنای تعارض شدید و نمره پایی به معنای
عدم تعارض تفسیر میشود .پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ  0/53برآورده شده
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روش مطالعه در این پژوهش از نوع آزمایش با طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل است.
جامعه آماری این پژوهش را زنان دارای تعارض زناشویی که در سال  1398با مراجعه به مراکز
مشاوره شهر تهران ،جهت دریافت خدمات مشاوره و روانشناسی تشکیل دادند .حجم نمونه  28نفر
انتخاب شد .شرایط شرکتکنندگان :زوجها میبایستی حداقل  2سال از زندگی مشترکشان
میگذشت و دارای حداقل یک فرزند نیز باشند .در محله اول پرسشنامه تعارض زناشویی بر روی
زوجین اجرا شد و بهصورت تصادفی  14نفر در گروه آزمایش و  14نفر در گروه کنترل جایگزین
گردید و درمان هیجان مدار به مدت  8جلسه 120 ،دقیقه بر روی گروه آزمایش اجرا شد و سپس از
هر دو گروه پسآزمون گرفته شد.
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و نظریه دلبستگی بزرگساالن برای مقابله با انواع اختالالت فردی و زوجی ،اضطرابی ،گستردهای از
تروماها و پریشانیهـای ناشـی از اتفاقهای زندگی ارائه شده است (مکینتاش ،فلچر و اینوورث،1
 .)2019هدف رویکرد هیجان مدار این است که از طریق کمک به همسران برای دسترسی پیدا کردن
به هیجانات اصلی و نیازهای زیربنایی واکنشهای خود حمایتی در روابط ،تعامالت را بازسازی کرده و
در نتیجه چرخههای جدیدی از درگیری رابطه را خلق کند (هاتوری .)2014،طبق درمان هیجان
مدار سالمتی در نظام زوج یا خانواده به معنای گشودگی و انعطافپذیری است که نتیجه آن توانایی
سازگار شدن با زمینههای جدید است (جانسون)2006 ،؛ بنابراین هدف از پژوهش بررسی تعیین
اثربخشی درمان هیجان مدار بر کاهش تعارضات زناشویی زنان است.
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شیوه اجرا .پس از انتخاب نمونههای پژوهشی و کسب رضایت و اعالم محرمانه ماندن نتایج پژوهش
پیش از شروع مداخالت هر دو گروه (آزمایش و گواه) به پرسشنامه تعارض زناشویی به جهت سنجش
میزان تعارض پاسخ دادند؛ سپس گروه آزمایش در  8جلسه به مدت  90دقیقه بهصورت یکبار در
هفته توسط پژوهشگر تحت آموزش زوج درمانی هیجان مدار برگرفته از متون جانسون ( )2004قرار
گرفتند؛ ولی گروه گواه هیچ مداخلهای ر ا در این مدت دریافت نکردند ،پس از اتمام جلسات درمان
هر دو گروه (آزمایش و گواه) مجدداً به پرسشنامه تعارض زناشویی پاسخ دادند؛ الزم به ذکر است که
پرسشنامهها توسط خود شرکت کنندگان تکمیل شد و در مواردی که نیاز به توضیح و یا بازخوانی
سؤاالت جهت روشن شدن برای زوجها داشت توسط پژوهشگر انجام شد .با

جلسات

محتوا

اول

ایجاد همدلی با زوجها ،ایجاد اتحاد درمانی بین زوجین و درمانگر درباره اهداف درمانی و چگونگی
اجرای درمان ،درک چگونگی شکلگیری رابطه فعلی و آنچه زوجها را برای درمان برانگیخته است.

دوم

ردگیری و توصیف زنجیرههای تکرار شونده که آشفتگی زوجها را تداوم بخشیده ،یافتن موانع درونی و
بیرونی دلبستگی ایمن و ردگیری هیجانی با هر یک از زوجها ،تحلیل حالتهای هیجانی همراه با
چرخههای دشوار و آشنایی زوجها با چرخههای منفی تعامل.

سوم

دستیابی به هیجانهای شناخته نهفته در موقعیتهای تعاملی و شناسایی احساسهای اولیه و ثانویه
هر یک از زوجها ،قاب گیری مجدد مشکل و چرخ تعاملی زوجها.

] [ DOR: 20.1001.1.27831787.1399.2.4.1.9
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است .همچنین از روایی محتوایی خوبی برخوردار است .آلفای کرونباخ برای کل آزمون روی یک گروه
 32نفری برابر یا  0/53و برای هفت خرده مقیاس عبارت است از :کاهش همکاری 0/30؛ کاهش
رابطه جنسی 0/50؛ افزایش واکنش هیجانی 0/73؛ افزایش جلب حمایت فرزندان 0/60؛ افزایش
رابطه فرد با خویشاوندان خود 0/64؛ کاهش رابطه با خویشاوندان همسر و دوستان 0/64؛ و جدا
کردن امور مال  0/51است.

چهارم تشدید تجربة هیجانی ،افزایش تمایل به درگیری و رویارویی هیجانی ،افزایش پاسخگویی بهطرف مقابل
به این صورت که مجدداً مشکل برحسب احساسهای نهفته و نیازهای دلبستگی شکل داده میشد.

ششم

پذیرش مسئولیت موقعیت و نقش خود در رابطه توسط زوجها ،بیان انتظارات خود از طرف مقابل و
تسهیل پذیرش فرد از طرف همسرش.

هفتم

تغییر الگوهای تعاملی و بازسازی تعامالت ،تسهیل ابراز نیازها و خواستهها و ایجاد درگیری هیجانی بین
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پنجم

کمک به زوج ها برای افزایش آگاهی ،درگیر شدن با هم و پذیرش مالکیت آسیبپذیریها ،صدمات و
ترسهای دلبستگی و کمک بهطرف مقابل برای شنیدن و پذیرش آنها و عمیق کردن درگیری هیجانی.
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هشتم بازتعریف رابطه توسط هر یک از زوج ها ،پرورش جوی امن و خلق اعتماد ،شناسایی و حمایت الگوهای
تعاملی سالم ،افزایش در دسترس بودن و پاسخگو بودن ،تثبیت و یکپارچهسازی موقعیتهای تعاملی
جدید و خاتمه درمان

یافتهها
میانگین و انحراف استاندارد سن زوجهای گروه آزمایش  )2/57( 34/89و گروه گواه )2/50( 34/48
بود؛ همچنین میانگین و انحراف استاندارد مدت زمان ازدواج گروه آزمایش  6سال و  4ماه و زوجهای
گروه گواه  5سال  9ماه بود .در ادامه به منظور محاسبه میانگین و انحراف معیار از آمار توصیفی و
برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار استنباطی شامل تحلیل کوواریانس یک متغیری و چند متغیری
استفاده شده است.

گروه آزمایش و گواه
متغیرها

آزمایش

میانگین

انحراف معیار

کاهش همکاری

14/8

1/35

15/14

2/23

کاهش رابطه جنسی

16/14

1/62

16/21

1/34

افزایش واکنشهای هیجانی

25/17

3/59

14/42

2/11

افزایش جلب حمایت فرزند

15/21

2/35

15/35

2/08

17/96

2/67

16/2

2/72

افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود

15/53

2/74

19/94

2/42

جدا کردن امور مالی از یکدیگر

18/85

1/97

18/82

2/7

تعارضات زناشویی (نمره کل)

123/71

11/38

121/67

10/22

کاهش همکاری

10/78

1/32

14/71

2/12

کاهش رابطه جنسی

12/17

1/36

15/35

1/47

افزایش واکنشهای هیجانی

19/32

2/74

24/5

2/96

افزایش جلب حمایت فرزند

12/71

2/28

15/27

1/54

کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان و دوستان
همسر
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پسآزمون

پیشآزمون

میانگین

انحراف معیار

کنترل

] [ DOR: 20.1001.1.27831787.1399.2.4.1.9

جدول  .2شاخص توصیفی تعارضات زناشویی و مؤلفههای آن در مراحل پیشآزمون و پسآزمون در

] [ Downloaded from jarcp.ir on 2022-08-19

زوجها و تسهیل پاسخ به درخواستهای طرف مقابل ،تسهیل بروز راهحلهای جدید برای مشکالت
قدیمی.
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افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود

12/35

2/08

15/27

2/30

جدا کردن امور مالی از یکدیگر

15/85

1/43

18/89

2/46

96/5

9/08

120/07

11/88

تعارضات زناشویی (نمره کل)

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،میانگین و انحراف معیار نمرههای کل تعارضات زناشویی
در مرحله پیشآزمون برای زوجهای گروه آزمایش برابر با  123/71و  11/38و برای زوجهای گروه
کنترل به ترتیب برابر با  121/67و  10/22است .همچنین میانگین و انحراف معیار نمرههای کل
تعارضات زناشویی در مرحله پسآزمون برای زوجهای گروه آزمایش برابر با  96/5و  9/80و برای
زوجهای گروه کنترل برابر با  120/07و  11/88است .الزم به ذکر است که میانگین نمرات زوجها به
عنوان نمره هر زوج در نظر گرفته شده است .برای بررسی خطای واریانس در دو گروه در بعد
تعارضات زناشویی از آزمون لوین استفاده شد.

F

متغیرها

درجه
آزادی 1

درجه آزادی

سطح

2

معناداری

کاهش همکاری

0/75

1

26

0/39

کاهش رابطه جنسی

0/08

1

26

0/86

افزایش واکنشهای هیجانی

0/25

1

26

0/61

افزایش جلب حمایت فرزند

0/76

1

26

0/37

کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان و
دوستان همسر

0/72

1

26

0/40

افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود

0/28

1

26

0/54

جدا کردن امور مالی از یکدیگر

0/21

1

26

0/64
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همانطور که در جدول  3مشاهده میشود بین زوجهای گروه آزمایش و گروه کنترل از نظر تعارض
زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد .برای بررسی تساوی خطای واریانس دو گروه در مؤلفه تعارضات
زناشویی از آزمون لوین استفاده شد که نتایج را در جدول ارائه شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.27831787.1399.2.4.1.9

جدول  .3نتایج آزمون لوین در مورد تساوی خطای واریانسها برای مؤلفههای تعارضات زناشویی
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کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان و دوستان 13/28
همسر

2/63

16/04

3/14
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جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری تعارضات زناشویی
میانگین

مجذورات

معناداری

مجذورات

تعامل

49/25

1

49/25

1/04

0/316

پیشآزمون

1735/40

1

1735/40

36/90

0/001

گروه

17485/25

1

17485/25

92/96

0/001

خطا

1175/52

25

47/02

کل

335122/50

28

با توجه به جدول نتایج تحلیل کوواریانس روی متغیر تعارضات زناشویی نشان داد که بین زوجهای
گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد؛ به عبارت دیگر درمان هیجان مدار در
مقایسه با گروه کنترل باعث بهبود نمرات گروه آزمایش شده است.

متغیرها

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح
معناداری

کاهش همکاری

117/08

1

117/08

52/72

0/001

کاهش رابطه جنسی

72/49

1

72/49

44/41

0/001

افزایش واکنشهای هیجانی

208/17

1

208/17

35/8

0/001

افزایش جلب حمایت فرزند

219/58

1

219/58

24/68

0/001

کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان و
دوستان همسر

67/75

1

67/75

14/69

0/001

افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود

71/65

1

71/65

27/38

0/001

جدا کردن امور مالی از یکدیگر

68/01

1

68/01

17/17

0/001

] [ DOI: 10.52547/jarcp.2.4.1

با توجه به جدول نتایج تحلیل کوواریانس روی مؤلفههای تعارضات زناشویی (کاهش همکاری ،کاهش
رابطه جنسی ،افزایش واکنشهای هیجانی ،کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان و دوستان همسر،
افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود و مؤلفه جدا کردن امور مالی از یکدیگر) نشان داد که بین
زوجهای گروه آزمایش و گروه کنترل در این مؤلفهها تفاوت معناداری وجود دارد ،به عبارت دیگر

] [ DOR: 20.1001.1.27831787.1399.2.4.1.9

جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری مؤلفههای تعارضات زناشویی

] [ Downloaded from jarcp.ir on 2022-08-19

منبع

مجموع

درجه آزادی

F

سطح
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بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر برسی تعیین اثربخشی درمان هیجان مدار بر کاهش تعارضات زناشویی است.
با توجه به یافتههای پژوهش تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و گروه کنترل مشاهده شد ،بنابراین
رویکرد هیجان مدار بر کاهش تعارضات زناشویی مؤثر واقع شد .تحقیقات این مسئله را تائید کرده و
نشان میدهد که بزرگترین پیشبینی کننده طالق و نارضایتی زناشویی ،مشکالت مالی ،کمبود
جذابیت جنسی و یا کمبود عشق نیست بلکه روشی است که زوجها بهوسیله آن تعارض خود را در
مواقع ناسازگاری مدیریت میکنند و شیوههایی است که بهوسیله آن با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند

] [ Downloaded from jarcp.ir on 2022-08-19

درمان هیجا ن مدار در مقایسه با گروه کنترل باعث بهبود نمرات گروه آزمایش در مؤلفههای تعارض
زناشویی شده است.

(هرمن .)2003،امروزه پژوهشها نشان میدهد که رویکرد هیجان مدار در زمینههای مختلفی مثل
فرسودگی زناشویی زنان (داورنیا و همکاران )1394 ،و رویکرد هیجان مدار بر کاهش آسیبهای ناشی
تحقیقات محمدی و همکاران ( ،)1397هنرپروران و همکاران ( )1389و حیاتی و همکاران ()1389
همسو است .هالچوک ( )2012در پژوهشی به بررسی تأثیر رویکرد هیجان مدار بر تنظیم هیجان،
سازگاری زناشویی و سبک دلبستگی ایمن زوجین متعارض پرداختند.
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عالوه بر آن ،زوج درمانی هیجان مدار مهمترین عناصر ایجاد تغییر و نحوه انجام مداخالت زیربنایی را
به شیوه رسا مطرح میکند (بردلی و فارو .)2004 ،در زوجدرمانی مبتنی بر عواطف نظریه مربوط به
روابط نزدیک یعنی نظریه دلبستگی مبنای پژوهشی اساسی و رشد یابندهای دارد (جانسون و ویفن،
2003؛ به نقل از بدیهی زراعتی و موسوی .)1395 ،درمان هیجان مدار با پردازش مجدد تجارب
ارتباطی و باز سازماندهی تعامالت زوجین ،با هدف خلق دلبستگی ایمن و ایجاد احساسی سرشار از
امنیت ،مداخله را به انجام میرساند .در این راستا تمرکز درمانی همواره بر مقوالتی مرتبط با
دلبستگی_ایمنی ،اعتماد و تماس و البته عوامل بلوکه کننده آن خواهد بود .پژوهشگران اظهار
داشتهاند که خلق تجربیات جدید در روابط عاطفی و نزدیک فرد که با مدل ناایمن دلبستگیاش
متناقض میباشند ،میتواند منجر به ایجاد تغییر در پاسخها و مدلهای دلبستگی وی شود .سپس این
تجربیات عاطفی جدید میتوانند ترسهای دلبستگی پیشین را زیر سؤال برده و به مدلهای جدید و
ایمن دلبستگی اجازه دهند تا گسترش یابد و در نهایت توانایی شکلگیری و ترکیب رفتارهای مطلوب
را در اختیار فرد قرار دهند (قادری و همکاران.)1394 ،

] [ DOR: 20.1001.1.27831787.1399.2.4.1.9

از خیانت همسر سودانی و همکاران ( )1391مؤثر واقع شده است؛ همچنین پژوهش حاضر با

اثربخشی درمان هیجان مدار بر کاهش تعارضات زناشویی

9

در پژوهش تای و پولسون ( ) 2013در پژوهشی به بررسی رویکرد هیجان مدار بر نحوه ارتباط زوجین
یکدیگر به میزان فراوانی بهبود یافت و زوجین از ارتباط با همسرشان بسیار بیشتر از قبل احساس
رضایت میکردند .درمان هیجان مدار ،هیجانات دارای نقش محوری در تعامالت زوج هستند .این
رویکرد افراد را تشویق میکند تا در مورد هیجانات خود حرف زده ،در موضوع مرتبط در جلسات
درمانی بحث کرده و بر بازسازی هیجانات بهصورت پیوندهای دلبستگی ایمن بین همسران تأکید
میکند .پاسخ هیجانی میتوان د به برآورده شدن نیازهای فرد منجر شده و در نتیجه اساسیترین
هدف چنین درمانی بهبود آگاهی فرد از هیجانات است (سلطانی و همکاران )2014،امید است با در
نظر گرفتن پژوهش صورت گرفته در درمان هیجان مدار بتوان به بهبود زندگی زناشویی زنان در
کاهش تعارضات زناشویی استفاده شود.

] [ Downloaded from jarcp.ir on 2022-08-19

متعارض پرداختند؛ نتایج حاکی از آن بود پس از جلسات رویکرد هیجان مدار نحوه ارتباط زوجین با

موازین اخالقی

سپاسگزاری
پژوهشگران بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از مدیران مراکز شهر تهران و زنان شرکت
کننده در پژوهش ابراز میدارد.
تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان ،این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.

] [ DOI: 10.52547/jarcp.2.4.1

منابع
براتی ،طاهره .)1375( .تأثیر تعارضهای زناشویی بر روابط متقابل زن و شوهر .پایاننامه کارشناسی ارشد
مشاوره ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن.

] [ DOR: 20.1001.1.27831787.1399.2.4.1.9

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه ،تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت
شد.
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