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 مقدمه
بدیهی است که ازدواج اولین تعهد عاطفی و حقوقی است که در بزرگسالی منعقد می شود و انتخاب 

انعقاد پیمان زناشویی نقطه ی عطفی در رشد و پیشرفت شخص تلقی می گردد. به نظر می رسد سه همسر و 

(. یکی از Omidvar,1997دلیل اصلی ازدواج در جوامع امروزی عشق، همنشینی و تحقق انتظارها است )

 keiiy&et al ,1983 , asعوامل مهم در ماندگاری و حفظ یک ازدواج، احساس تعهد در زوجین است )

cited in Tabee emami, 2000  ) 

 استنبرگ در مورد تعهد می گوید : تعهد شامل مسئولیت پذیری و وفاداری و وظیفه شناسی میباشد

ردن این یعنی باور ک  . یعنی اینکه شما تا چه حد سعی میکنید رابطة تان را شاداب و باطراوت نگه دارید. 

ی یکدیگر از میان برداشت. یعنی به رسمیت شناخته شدن کسموضوع که اکثر مشکالت را میتوان با کمک 

 Sternberg ,1988, as cited in Rafiiتوسط فرد دیگری که احساسات صادقانه و دلبستگی به وی دارد )

& Asghariniya, 2000  .) 

ن یبه عنوان اولین اشخاصی بودند که تعهد در ارتباط زناشویی را مورد بررسی قرار دادند.آن ها به ا

 Deen&, Spainer,1974) باشد نتیجه دست یافتند که تعهد به طور فزاینده ای مربوط به تنظیم زناشویی می

بیان کردند که دو جزء از تعهد در زندگی زناشویی الزم است این دو جزء تحت  1ترهاگ و اسونسون .(

ج های دارای تعهد شخصی ها چنین فرض کردند که ازدوا عنوان تعهد ابزاری و تعهد شخصی می باشد. آن

 asدارای قید و بندهای نزدیک تر و خصوصی تر هستند و دارای عشق بیشتر و مشکالت کمتری می باشند )

cited in Abassi molid, 1999  .) 

تعهد شخصی را به معنی عالقه و تمایل فرد برای تداوم  Johnson,1999)در تعریف تعهد، جانسون )

در جایی دیگر رابطه ی زناشویی ، که مبتنی بر جاذبه و رضایتمندی زناشویی می داند؛ یا 

تعهد زناشویی را حدی می داند که در آن افراد دیدگاه بلند مدتی روی  (Harmoon,2005هارمون)

می کنند ،برای حفظ و تقویت همبستگی و اتحادشان قدم برمی  ازدواجشان دارند، برای رابطه شان فداکاری

( نیز Amato,2004آماتو) دارند و با همسرشان حتی هنگامی که ازدواجشان پاداش دهنده نیست ،می مانند.

معتقد است که تعهد زناشویی به این معنی است که زوجین تا چه حد برای روابط زناشویی خود ارزش قائل 

 ای حفظ و تدوام ازدوجشان انگیزه دارند.هستند و چقدر بر

در تعاریف مختلف تعهد آنچه بیشتر حائز اهمیت می باشد مدلهای مختلفی است که طی آن تعهد 

                                                 
1 .Trahkg & Swenson 
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که بر فرایند تعهد  1از مدل های مرتبط با تعهد زناشویی می توان به مدل سرمایه گذاری  ،تعریف شده است 

زناشویی به اندازه شرایط زوال رابطه تمرکز دارد،یا مدل فسخ و پیوستگی زناشویی ،تحت عنوان نیروهای 

، پیامدهای تعامالت اجتماعی بر اساس پاداش هایی   2سوق دهنده و نیروهای مانع شونده ؛ ویا مدل وابستگی

د متحمل شود، تا رضایت بخش یا غیر رضایت بخش باشکه فرد دریافت می کند یا هزینه هایی که وی باید 

 ، یا تعهد در  مدل  استرنبرگ به مثابه اینکه تعهد یکی از مولفه های عشق است، اشاره کرد.

که شور روزهای نخست فروکش می کند، توجه به رفاه  بعد از شیدایی اوایل ازدواج و پس از آن

ه ی روابط زن و شوهر می شود.گرچه بعضی از زوج ها در ترین نیروی پیوند دهند و خوشبختی همسر، مهم

آغاز زندگی مشترک خود را نسبت به رابطه ی زناشویی متعهد می دانند، اما ممکن است میزان تعهد آنها 

 (.Rezaii,2000آن قدر نباشد که در برابر طوفان های ناگریز و ناشی از نامالیمات زندگی مقاومت کنند  )

،چگونگی ایجاد و افزایش تعهد در زوجین می باشد ؛ رویکرد هیجان مدار ، حال آنچه مهم است 

یک مدل سیستماتیک کوتاه مدت است ، که حوزه های درون روانی و بین فردی را با یکدیگر ترکیب می 

 3کند . منشاء این رویکرد ، روان درمانی انسان گرا و هستی گرا بوده و زیر بنای نظری آن ، عشق بزرگسالی

(. Honarparvaran,2012) می باشد 6گاتمن 5، سبک های دلبستگی بالبی و مفاهیم آشفتگی زوجین 4ورشا

این رویکرد می تواند بر محورهای مختلفی از فرد تاثیر بگذارد و می تواند با این تاثیر گزاری راه حلی برای 

 افزایشتعهد زناشویی باشد. 

گی نیز به روابط ، نگاه می کند و دلبستگی به رویکرد هیجان مدار از دیدگاه سبک های دلبست

افراد از یکدیگر  7دیگران را بعنوان هدف سالمتی در نظر می گیرد ) این سالمتی به وسیله مراقبت و حمایت

، در هنگامی که آنان به مراقبت و حمایت نیاز دارند ، مشخص می گردد(. جانسون معقتد است  که تعارضات 

،  9آنان به یکدیگر بوجود می آید . نتیجه این کشمکش ، ناکامی 8در پیوستگی زوجین ، به دلیل کشمکش

 (.Honarparvaran,2012است ) 11و پیوندهای ناایمن 10جدایی

                                                 
1. The Investment Model  

2. Interdependence  Theory 

3 . Adult love  
4 . Shaver  

5 . Marital Distress  

6 . Gottman  
7 . Caring & Support  
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9 . Failures  
10 . Separation  

11 . Insecure Bond  
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وقتی دلبستگی یکی از زوجین آسیب ببیند ، درماندگی و آشفتگی در روابط ایجاد می شود 

رویکرد به زوجین می توان عالوه بر آموزش ،صمیمیت پایین آمده و تعهد کاهش می یابد.با آموزش این 

سبکهای دلبستگی و همچنین هیجانات اولیه و ثانویه ، از گامهای هیجان مدار استفاده نمود تا با دادن آگاهی 

 بیشتر در یک فرایند مشاوره ای صمیمیت را افزایش و تعهد را پایدار کرد.

،  1نجام می گیرد . چهار گام اول شامل ارزیابیفرایند تغییر در زوج درمانی هیجان مدار در نه گام ا

بهم زدن تعامل چرخه های منفی و بحران زدایی از چرخه های مشکل دار تعاملی است . سه مرحله میانی در 

 4بوده و دو مرحله آخر به تحکیم تغییرات 3به سوی پیوستگی های جدید 2برگیرنده تغییر موقعیت های تعاملی

 (.(Johnson &Whiffen , 1999ردازددر زندگی زوجین ، می پ

 اعتقاد این.از جمله عواملی که بر رضایت زناشویی تأثیر دارد تعهد ،صمیمیت و میل زوجین است  

و یا بعضا ,مشاوره زناشویی دنبال به زوجها میشود باعث وتعهدصمیمیت  به مربوط مشکالت که دارد وجود

 روابط زناشویی در باارزش و مهم بعد این افزایش برای راهبردهایی و روشها باید لذا .باشند به دنبال طالق

 .شود احیا

از جمله عواملی که فرض می شود کیفیت زناشویی را تحت تاثیر قرار دهد ، میزان صمیمیت و تعهد 

در ازدواج می باشد برای والدین و فرزندان بین زن و شوهر عامل تعیین کننده ای برای داشتن ارتباطات 

ویی و خانوادگی بسیار محکم است . تعهد را باید محصول یک جریان رشد در رابطه دانست فرایندی زناش

 که قبل از ازدواج شروع می شود و بعد از آن هم ادامه می یابد و حتی جاودان می گردد.

( عنوان نمودند  Ahmadi & Sanaii,2012در مطالعات متعددی از جمله تحقیقات احمدی و ثنایی)

رد معنادار بوده و بیان نمود رویک اثربخشی زوج درمانی هیجان محور بر تنظیم هیجان و تعهد زناشوییکه  

( نیز در پژوهش خود  Mashak,1999هیجان مدار باعث بهبود و افزایش تعهد زوجین شده است. مشاک )

عهد ،صمیمیت،میل( با رضایت زناشویی  را معنادار دانسته  وحیاتی،اعتمادی،تبریزی رابطه سبکهای عشق)ت

( تاثیر رویکرد هیجان مدار بر میزان رضایت  Hayatii, Etemadi, Tabrizi, Borjalii,1998و بروجعلی )

 .ده اندزناشویی را که از فاکتورهای مهم ایجاد یک تعهد پایدار می باشد را مثبت و معنادار اعالم نمو

 

                                                 
1 . Assesehunt  

2 . Change In Interrogational Positions Cycles  
3 . New bonding  

4. Consolidation of Change  

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/648981
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/648981
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رویکرد هیجان مدار بیان می دارد با توجه به سیر صعودی آمار طالق در کشور ، خصوصا در زوج 

های جوان و افزایش روز افزون کشمکشها و تعارضات خانواده ها ، درمان و مشاوره تخصصی زوجین از 

یت زیادی می دهند و ضرورت و اولویت خاصی برخوردار است.از آنجایی که مردم ایران به هیجانات ، اهم

برای آنان عواطف از جایگاه ویژه ای برخوردار است، زوج درمانی هیجان مدار می تواند بطور قابل مالحظه 

 (.Honarparvaran,2012)ای سبب بهبود و افزایش رضایتمندی در روابط زوجین و سالمت روان آنها گردد

و سبکهای دلبستگی نگاه می کند  و  رویکرد هیجان مدار به روابط زوجین از دیدگاه هیجانات

 هیجانات و نظریه دلبستگی عناصر اصلی این رویکرد می باشد.

آموزش در رویکرد هیجان مدار از اهمیت خاصی برخوردار است ،همانگونه که  

 :اینگونه عنوان می کنند (.مراحل آموزش هیجان راHonarparvaran,2012هنرپروران)

 باال بردن آگاهی هیجانی (1

 پذیرش تجربه هیجانی  (2

 لب کلماتکمک به زوجین برای بیان احساسات خود در غا (3

 کمک به زوجین به منظور کشف واکنش های هیجانی  (4

 تسهیل ارزیابی هیجانات (5

 شناسایی باورها و نگرش های مخرب (6

 رش هیجانات و نیازهای سازگارانهتسهیل پذی (7

 ینا نمودن پاسخ های هیجانی جایگزکمک به زوجین برای پید (8

 تسهیل انتقال هیجانات ناسازگارانه و باورهای مخرب به هیجانات سازگارانه و سالم  (9

 9( مهارتهای نظم بخشی هیجان را در  Mc key,Wood,Berantli,2011و مک کی، وود و برانتلی )

 گام و یک گام برنامه هفتگی  اینگونه عنوان می کنند: 

 هیجانهایتان را بشناسید. (1

 سالم غلبه کنید. بر موانع هیجانهای (2

 آسیب پذیری جسمی تان را کاهش دهید.  (3

 آسیب پذیری شناختی تان را کاهش دهید.  (4
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 هیجان های مثبت تان را افزایش دهید. (5

 ایتان ، توجه آگاهانه نشان دهید.بدون قضاوت به هیجانه (6

 با هیجانهایتان روبرو شوید. (7

 برعکس تمایل های شدید هیجانی تان، عمل کنید. (8

 حل کنید.مشکالت را  (9

 برنامه هفتگی  (10

حال با توجه به موارد اشاره شده در باال این نکته استخراج می شود که اهمیت و ضرورت تحقیق در 

ی  بررسی اثربخشحوزه تعهد زناشویی با رویکرد هیجان مدار مطلوب بوده و از این رو هدف پژوهش حاضر 

 :شد تدوین زیر فرضیه منظور زوجین بود ،که بدانبر تعهد زناشویی آموزش به شیوه رویکرد هیجان مدار 

 بر تعهد زوجین تاثیر معنی داری  دارد.آموزش به شیوه رویکرد هیجان مدار 

 

 روش:

 :نمونه آماری، جامعة پژوهش، روش

وش این تحقیق به صورت نیمه تجربی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش ر

شامل کلیه والدین دانش آموزان ابتدایی و متوسطه شهر بندر عباس در سال تحصیلی  معه ی آماریبود .جا

بوده که از طریق اطالع رسانی و فراخوان در مدارس ثبت نام نموده اند. روش نمونه گیری از نوع   92-93

پرسشنامه را زوج بودند که  185هدفمند است. گروه نمونه مورد مطالعه کلیه نفرات ثبت نام کننده به تعداد 

ز ا زوج که نمره پایین کسب نموده اند و شرایط تحقیق را داشتند انتخاب شدند. 97پر کرده و از بین آنها 

زوج را بعد از 40زوج که نمره پایینی را اخذ نموده اند به صورت تصادفی انتخاب و این 40میان آنها 

قسیم گردید) با در نظر گرفتن واریانسهای زوجی آزمایش و گواه ت20همتاسازی و همگن نمودن به دو گروه 

  برابر(.

 
 ابزار سنجش

توسط استرنبرگ با هدف بررسی و ارزیابی ساختار عشق بر اساس مولفه های  1پرسشنامه عشق مثلثی

جملة اول  15سوال داشته که سه مولفه عشق را می سنجد.  45صمیمیت، هوس و تعهد ساخته شد.که در آن 

                                                 
1 . Triangular Love Questionnaires 
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جملة آخر تعهد را می سنجد. هر فرد سوال را می خواند و از مقیاسی  15جملة بعدی هوس و  15صمیمیت، 

را تشکیل می دهد به خود نمره می  تعریف، اصالً، به طور متوسط و به طور کامل  3که شامل  9تا  1بین 

 می شود. تایی جمع می شود و مقابل نام گروه نوشته 15دهد. سپس مجموع نمرات هر گروه 

گروه نمره ای باالتر از حد میانگین کسب  3بهترین نمرات را فردی دریافت می کند که برای هر 

کند و تفاوت میان نمره های هر گروه، میزان دارا بودن آن صفت از مثلث عشق را بیان می کند واگر نمرات 

 ,Ganji)ابری و تناسب نیستندعنصر مثلث عشق در اضالع خود دارای بر 3ضعیف و قوی باشد نشان می دهد 

/. به دست آورد و همبستگی 65/. تا 21.استنبرگ همبستگی خرده مقیاس ها در این سواالت را    (2001

 as cited in)/. به دست آورد 90درون مقیاس ها نیز باال بوده و ضریب پایایی برای کل این آزمون را نیز 

Hatami, 2010). ( قمرانی و طباطباییGhomrani and Tabatabaeei ,2006  ) پایایی پرسشنامه مثلث عشق

 /. به دست آوردند.92استرنبرگ را با استفاده از آلفای کرونباخ 

همچنین روایی پرسشنامه مثلث عشق استرنبرگ را با استفاده از محاسبه همبستگی مولفه ها با نمره 

در  ( .  p<./001/. به دست آوردند )77. و /92/. ، 66کل برای سه مولفه صمیمیت ، هوس و تعهد به ترتیب 

 نمونه دو /. به دست آمد91این پژوهش پایایی پرسشنامه مثلث عشق استرنبرگ با استفاده از آلفای کرونباخ 

: همسرم را از نظر عاطفی خیلی حمایت می کنم . خیلی خودم را از اند عبارت پرسشنامه این های پرسش از

 کنم .به همسرم نزدیک احساس می 

 
 تحلیل و اجرا روش

آموزش  برنامة گروه، دو برای آزمون پیش اجرای و و آزمایش گواه گروههای شدن مشخص از پس

اجرا گردید.  1ساعته با سرفصل های جدول  5/1جلسه  8رویکرد هیجان مدار برای گروه آزمایش به تعداد 

 بعد از پایان مجدد پرسشنامه بین هر دو گروه اجرا شد.

 یتحلیل واریانس ، رگرسیون خط برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از در این پژوهش 

استفاده شد و در ادامه برای بدست آمدن رابطه زوجی از آزمون تی مستقل استفاده   و تحلیل کوواریانس

استفاده شده  19خه نس 1spssگردید.برای انجام تجزیه و تحلیل داده های تحقیق  از نرم افزار کامپیوتری 

 است . 

 

 

                                                 
1 . Statiscal Pakage Of Social Science 
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 : پروتکل آموزشی رویکرد هیجان مدار1جدول 

 هدف جلسه ردیف

 EFTآموزش گام اول و دوم  -و خاستگاه های آن   EFTآشنایی گروه با -آشنایی گروه با یکدیگر اول 1

 EFT و چهارم آموزش گام سوم -بررسی تکالیف  دوم  2

 مهارتها و فنون یادگرفته شدهتمرین  -بررسی تکالیف  سوم 3

 EFTآموزش گام پنجم و ششم  -بررسی تکالیف  چهارم 4

 EFTآموزش گام هفتم  -بررسی تکالیف  پنجم 5

 تمرین مهارتها و فنون یادگرفته شده -بررسی تکالیف  ششم 6

 EFT هشتم و نهم آموزش گام  -بررسی تکالیف  هفتم 7

 ارزیابی کلی -و فنون یادگرفته شدهتمرین مهارتها –جمع بندی  هشتم 8

 

 یافته ها

 در آزمون پس و آزمون مراحل پیش در پژوهش ابزارهای از حاصييل توصييیفی های یافته

 .است شده ارائه 2 جدول

 
 در پیش و پس آزمون تعهد: میانگین و انحراف استاندارد  متغییر   2جدول شماره 

 استانداردانحراف  میانگین تعداد )نفر( گروه متغیرها

 تعهد زن

 پیش آزمون
 8.3 54.8 20 آزمایش

 10.9 54.9 20 گواه

 پس آزمون
 4.5 123.4 20 آزمایش

 10.3 54.5 20 گواه

 تعهد مرد

 پیش آزمون
 9.9 54.7 20 آزمایش

 10 54.9 20 گواه

 پس آزمون
 3.5 126.1 20 آزمایش

 11 53.5 20 گواه

 

شته همان گونه که مشاهده می  شود میانگین گروه آزمایش و کنترل تفاوت چشم گیری دا

 که معناداری این تفاوت ها  در ادامه بررسی می گردد.



 1394پاییز و زمستان ، 2، شماره 5سال                          مشهد یشناسی بالینی و مشاوره، دانشگاه فردوسهای روانپژوهش   94

 : آزمون لوین گروه آزمایش و کنترل مولفه ی تعهد زن   3جدول 

 

/.  همگن 05مشاهده می شود در این آزمون واریانس ها در سطح  3همان گونه که  در جدول 

 بوده و این امکان را به ما در استفاده از تحلیل کوواریانس در تحلیل داده ها می دهد.

 
 تعهد زن: تحلیل کوواریانس گروه آزمایش و کنترل مولفه ی 4جدول

مجموع  منبع تغییرات متغیرها

 مجزورات

درجه 

 آزادی

(df) 

میانگین 

 مجذورات

آماره 

 آزمون

(F) 

سطح 

 معناداری

 (sig ) 

 (Etaاتا)

 ./.385 0005/0 22.4 300.1 1 300.1 اثر پیش آزمون زن

 ./.911 0005/0 367.2 4899.1 1 4899.1 اثر هیجان مدار

    13.3 36 480.3 خطا

     39 49903.9 تصحیح شدهکل 

 ./.432 0005/0 27.3 777.5 1 777.5 اثر پیش آزمون مرد

 ./.816 0005/0 159.6 4533.4 1 4533.4 اثر هیجان مدار

    28.3 36 1022.1 خطا

     39 55275.1 کل تصحیح شده

     

همان گونه که در جدول فوق مشاهده می شود مقدار آماره آزمون برابر تحلیل کوواریانس 

می باشد. بنابر این بین تعهد در دو گروه کنترل و آزمایش در مرحله پس  0005/0در این مولفه 

آزمون پس از حذف تاثیر پیش آزمون تفاوت معنا دار وجود دارد و آموزش هیجان مدار بر تعهد 

 ./.911یک درصد تاثیر معنا دار دارد. همچنین ضریب اتا در این آزمون در متغیر زن ) در سطح 

Eta= درصد از تفاوت های مشاهده  91( است که این مفهوم بیانگر این موضوع می باشد که حدود

و در ادامه است. شده در تعهد زن در مرحله پس آزمون مربوط به تاثیر آموزش هیجان مدار بوده 

 درجه آزادی ( sigسطح معناداری) متغیرها

 (dfکنترل) گروه 

 درجه آزادی

 (dfگروه آزمایش)

 Fمقدار

 /.953 1 38 /.335 زن

 1.2 1 38 /.276 شوهر
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( است که این مفهوم بیانگر این موضوع =Eta ./.816ا در این آزمون در متغییر شوهر )ضریب ات

درصد از تفاوت های مشاهده شده در تعهد مرد در مرحله پس آزمون مربوط  81باشد که حدود می

 است. به تاثیر آموزش هیجان مدار بوده 

 
 زن و شوهر )زوجین(آزمون تی مستقل جهت بررسی تفاوت میانگین نمرات تعهد -5جدول 

و =F /. 023مشاهده شده در آزمون لوینی که دارای مقدار  Tهمانگونه که مشاهده می شود مقدار 

می باشد که در سطح  = Sig /.418 و سطح معناداری =T  /.819است برابر با = Sig    /.881سطح معناداری 

بدین معنی که در میزان تعهد زن و مرد)زوجین( تفاوت وجود    باشد.معنی دار نمی  >01/0Pمعنی داری 

حاصل اینکه آموزش به شیوه رویکرد هیجان مدار بر افزایش میزان مولفه ی تعهد زوجین تاثیر نتیجه  ندارد .

 معنادار و مثبت دارد.

 
 نتیجه

نتایج پژوهش حاضر نشان داد آموزش به شیوه رویکرد هیجان مدار بر افزایش تعهد زوجین     

تاثیرمعنی دار و مثبت دارد .این بخش از نتایج با یافته های حاصل از تحقیقات احمدی و ثنایی 

(Ahmadi,Sanaii,2012 (و مشاک )Mashak,1999  ( شاه سیاه، بهرامی و محبی )(Shahsiah, Bahrami 

, Mohebi ,2009 (حیاتی،اعتمادی،تبریزی وبرجعلیHayatii,Etemadi,Tabrizi,Borjalii,1998  همسو )

 می باشد.

( از این رو با این تحقیق همسييو می باشييد که  Ahmadi&Sanaii,2012مطالعات احمدی و سيينایی)

شی زوج درمانی  شوییاثربخ را معنا دار اعالم و در تحقیق دیگری  هیجان محور بر تنظیم هیجان و تعهد زنا

این گونه می گوید که با Shahsiah, Bahrami and Mohebi ,2009)با توجه رابطه میل جنسييی و تعهد  ) 

(  رابطه  Mashak,1999افزایش رضایت جنسی تعهد نیر افزایش می یابد. در نتیجه همان گونه که مشاک )

سيييبکهای عشيييق)تعهد ، صيييمیمیت و میل( با رضيييایت زناشيييویی  و حیاتی، اعتمادی، تبریزی و برجعلی 

(Hayatii, Etemadi, Tabrizi ,Borjalii, 1998  شویی را ضایت زنا (  تاثیر رویکرد هیجان مدار بر میزان ر

 آزمون لوین Tآزمون تی 

 Fمقدار ( sigسطح معناداری) Tمقدار (dfگروه کنترل) درجه آزادی ( sigسطح معناداری)

418./ 38 819./ 881./ 023./ 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/648981
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 بیان می کنند این تحقیقات نیز با یافته های تحقیق همسو می باشد 

( عنوان نمودند  Ahmadi& Sanaii,2012طالعات متعددی از جمله تحقیقات احمدی و ثنایی)در م

رد معنادار بوده و بیان نمود رویک اثربخشی زوج درمانی هیجان محور بر تنظیم هیجان و تعهد زناشوییکه  

( نیز در پژوهش خود  Mashak, 1999افزایش تعهد زوجین شده است. مشاک ) هیجان مدار باعث بهبود و

رابطه سبکهای عشق)تعهد ،صمیمیت،میل( با رضایت زناشویی  را معنادار دانسته  و حیاتی، اعتمادی، تبریزی، 

ی شوی( تاثیر رویکرد هیجان مدار بر میزان رضایت زنا Hayatii, Etemadi,Tabrizi, Borjalii,1998برجعلی )

 را که از فاکتورهای مهم ایجاد یک تعهد پایدار می باشد را مثبت و معنادار اعالم نموده اند.

 طالق و رضایت عدم به منجر زناشویی، پایین تعهد سطح که است آن از حاکی مطالعات

 خانواده اعضای دیگر قبال در احساس تعهد میدهد، انجام سالم خانواده ی که کارهایی از یکی.میگردد

 رشد در بلکه خانواده میکنند بهزیستی و آسایش وقف را خود تنها نه اعضا های متعهد، خانواده در .است

 زمان و صرف مبنای خانواده، قبال در بودن متعهد عبارتی به .می کوشندخود   ی اعضا از یک هر تعالی و

 بیان به .میگردد مرتبط و به آنها باز  خانوادهبه  نحوی به که است فعالیتهایی برای خانواده اعضای انرژی

 .میشود زوجین در زندگی ارتباط بقای و حفظ باعث تعهد که میدهد نشان مورد تعهد در مطالعات دیگر

 تغییرات نظریه ی جداکردن باعث که مهمی است مفهوم تعهد که است معتقد ( Amato,2004) آماتو

 Shahsiah ,et al ,2009))   میشود اقتصادی از  اجتماعی

شر آمار طبق ستی سازمان سوی از شده منت  به مردان قتل از %67علت  ، 1387 سال در ایران بهزی

 تهدید یا ناگهانی و حمله خشونت برابر در واکنش با هم مردان  %33 است. بوده خیانت همسرانشان دست

 بروز در وتعهد  خیانت مسيييأله به دانش مختلف های حوزه پرداختن بنابراین .اند بوده مواجه همسييير

 ,Hasanabadi, Mojaradمیکند ) پیدا ضييرورت و اهمیت پیش از بیش اجتماعی و خانوادگی مشييکالت

Soltanifar,2011.) 

ست که مبتنی بر جاذبه و  شویی ا صی به معنی عالقه و تمایل فرد برای تداوم رابطه ی زنا شخ تعهد 

( .زمانی که نیاز ها و انتظارات چه در بعد عاطفی و چه در Johanson,1999رضييایتمندی زناشييویی اسييت ) 

سخ  ستگی ایمن و پا شتر می گردد .این تعهد می تواند در یک دلب شود تعهد به رابطه بی سی برآورده  بعد جن

گویی صييحیح به هیجانات ایجاد شييود.از طرفی آموزش رویکرد هیجان مدار به زوجین این فرصييت را می 

ستگی ایمن و  دهند که ست یابند و با ایجاد یک دلب شتری از یکدیگر د شن و درک بی شناخت رو به یک 

سات بنیادین خود و  سا شند .درک انتظارات و اح شته با شناختی کامل از هیجانات یکدیگر با هم رابطه دا

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/648981
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/648981
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ن تعهد در یطرف مقابل ، ظرفیتهای زوجین را برای کنار آمدن با تنش های رابطه بیشيييتر می کند و بنابر ا

 رابطه بیشتر می شود.

آموزش به شيييیوه رویکرد هیجان مدار با در نظر گرفتن زوجین در یک زندگی کار آمد و با توجه 

ست می تواند با آموزش رویکرد  سیار مطلوبی نی سطح ب به تاکید به روابط آنها در جامعه ای که آگاهی در 

ها و خصييوصييا در شييهر بندر عباس با دوری  خود مشييکالت را تا حدودی از سيير راه گسييسييتگی خانواده

همسييران از یکدیگر به مقتضييای شييغل و اهمیت بحث تعهد به زندگی زناشييویی و چگونگی اسييتحکام این 

رابطه بردارد.شييهر بندر عباس و مردم آن از آسييیبهای جامعه مسييتثنی نبوده و بسييتر هر گونه خیانت در آن 

سرانی که ماهها  سا هم شد، چه ب صیادی فراهم می با شیه خلیج رفته و یا روزها در دریا به  شور های حا به ک

مشييغولند و پس از بازگشييت به خانه بسييتری را می خواهند که تعهد زناشييویی را محکم تر کند.آموزش 

رویکرد هیجان مدار توانست نیازهای همسران را فراهم کرده و در پس آن تعهد زناشویی را افزایش دهد تا 

یق نتیجه حاصيييل این بود که  آموزش به شيييیوه رویکرد هیجان مدار بر افزایش تعهد آنجا که در این تحق

 زوجین تاثیرمعنی دار و مثبت دارد .

نمونه گیری هدفمند و محدودیت در تعمیم و همچنین فرهنگ و   پژوهش این های محدودیت از

ضی از مداخالت در ج شک زوجین در روند اجرایی به گونه ای که انجام بع سه آموزش را محدود نگاه خ ل

سی و با توجه به فرهنگ  شنهاد می گردد این تحقیق در جوامع دیگر برر میکرد.با توجه به این محدودیتها پی

صورت جداگانه برای خانمها و  سات آموزش به  ضی از جل سالمی و وجود حریم هایی  در ارتباطات ، بع ا

ش ها بیشييتر باشييد .در ادامه همچنین پیشيينهاد می آقایان اجرا تا عالوه بر بیان مشييکالت تاثیر گذاری آموز

شييود در خصييوج سيينجش تعهد در سيياختار مولفه های عشييق  ابزاری تهیه  که  به صييورت شييیوا و سيياده 

نگارش ، تا متناسب با مولفه مورد نظر قابل فهم برای عموم باشد..پیشنهاد می گردد آموزش های گروهی با 

 ین آموزش ها و نتیجه بخشی آنها بیشتر گردد.مشاوره گروهی تلفیق تا بهره وری ا

 تقدیر و تشکر

تشيييکر می کنم از تمامی دوسيييتان و عزیزانی که مرا در انجام این پژوهش یاری نمودند، و از    

 خداوند بزرگ برای این عزیزان سالمتی و موفقیت آرزومندم.
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