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Article Type 
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 Purpose: The aim of this study was to investigate the effectiveness 

of emotion-oriented education on emotional divorce and cold-

tempered women in Isfahan with an Islamic approach. 

Materials and Methods: The statistical population included all 

women who referred to counseling centers in Isfahan in 2019. A 

total of 30 people were selected from among the female patients 

referred to counseling centers in Isfahan and were assigned to two 

groups (15 experimental and 15 control). The research instruments 

included Guttman (2008) Emotional Divorce Questionnaire, 

Women's Sexual Performance Index (FSFI), Rosen et al. (2000) and 

Emotional Education Protocol, which were administered to the 

experimental group in 9 sessions. Data analysis was performed at 

two levels of descriptive statistics (mean and standard deviation) 

and inferential statistics (analysis of covariance) by SPSS software 

version 23. 

Findings: The results showed that emotion-oriented education has 

a positive and significant effect on emotional divorce of women in 

Isfahan and the first sub-hypothesis was confirmed (P <0.05). Also, 

emotion-oriented training has an effect on cold-tempered women in 

Isfahan and the second sub-hypothesis was confirmed (P <0.05). 

Conclusion: It is concluded that emotion-oriented education 

reduces women's emotional divorce and coldness, and if family 

counselors use this treatment, they can help reduce emotional 

divorce and reduce women's coldness. 
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 .بود
زنان مراجعه کننده به  یشامل تمام یجامعه آمار و روش ها: مواد

نفر به  30بود. تعداد  1398مراکز مشاوره شهر اصفهان در سال 
مراجعه کنندگان زن به مراکز مشاوره  نیصورت در دسترس از ب

نفر  15و  شینفر آزما 15شهر اصفهان انتخاب و در دو گروه )
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روزن و  (FSFI ) زنان ی(، شاخص عملکرد جنس2008گاتمن )
مدار بوده است که  جانی( و  پروتکل آموزش ه2000همکاران )

 هیاجرا شد. تجز شیگروه آزما یها یآزمودن یجلسه بر رو 9 یط
( اریو انحراف مع نیانگی)م یفیداده ها در دو سطح آمار توص لیو تحل
 23نسخه  SPSS افزارط نرم( توسانسیکوار لی)تحل یباطو استن

  .انجام شد
زنان  عاطفیمدار بر طالق جانیها نشان داد آموزش ه افتهی ها: افتهی

 دییااول ت یفرع هیدارد و فرض یدار یمثبت و معن رتاثی اصفهان شهر
زنان  یمدار بر سردمزاج جانیآموزش ه نیهمچن .(P<0.05) شد

 .(P<0.05) شد دییتا زیدوم ن یفرع هیدارد و فرض رتاثی اصفهان شهر
مدار باعث  جانیشود که آموزش ه یم یریگ جهینت :یریگ جهینت

شود و اگر مشاوران  یزنان م یو سردمزاج عاطفیکاهش طالق
به کاهش طالق  توانندیم رندیرا بکار بگ یروش درمان نیخانواده ا

 .زنان کمک کنند یو کاهش سردمزاج یعاطف
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 مقدمه
ازدواج هسته اول ایجاد خانواده و به نوبه خود، واحدی در سنگ 

ساز مطلوب ترین فرصت  بنای جامعه انسانی است. ازدواج زمینه
برای زیباترین تالقی چشم ها، گیراترین تبادل کالم ها، استوارترین 
گام ها، تجلّی متعالی ترین ارزش ها و محبوب ترین کانون نزد خالق 

فرمود: هیچ  )صلی اهلل علیه وآله( حضرت محمّد (.1) متعال است
ن ازدواج کانونی در اسالم بر پا نشده است که نزد خداوند از کانو

ازدواج و گزینش همسر، انتخاب مطلوب . محبوب تر و عزیزتر باشد
ترین همراه و ترسیم روشن ترین طریق سعادت و پاسخی مناسب به 
عالی ترین نیاز فطری انسان یعنی وصول به کمال و سعادت است، و 

اشاره فرمود: هیچ یک از  )علیه السالم( به این معنا حضرت علی
صلی اهلل علیه وآله(ازدواج نکرد، مگر اینکه ایشان یاران رسول خدا)

ازدواج در منطق قرآن . پس از ازدواج آنان فرمود: ایمانش کامل شد
کریم، به وجودآورنده مطمئن ترین و آرام بخش ترین رابطه ها و 
آغازگر زندگی همراه با طراوت، مودّت و ایثار است. از آیات و 

ه برای انسان از نوع خود، نشانه های قدرت خداوند این است ک
همسرانی آفرید تا در کنار آنان، به آرامش و سکون نایل آیند و بین 

 (.21)سوره رم، آیه  آنان دوستی و رحمت قرار داد
بنیاد و اساس هر خانواده ای به ارتباط بین زن و شوهر بستگی دارد 
که مبتنی بر حس متقابل همسران و احساس مسئولیت نسبت به 

(. طالق از مهم ترین عواملی است که به بنیان 2است )همدیگر 
(. این پدیده که از آن به فسخ و 3خانواده آسیب وارد می کند )ارج

پایان قانونی ازدواج یاد می کنند یکی از استرس آورترین رخدادهای 
زندگی است که ممکن است فرد تجربه کند و بر روابط او با 

 (.4دیگران نیز تأثیر می گذارد )
اگرچه آمارها بیانگر افزایش طالق است )سازمان ثبت احوال(، 
نشان دهنده میزان دقیق نارضایتی در روابط زناشویی نیست؛ زیرا 
عالوه بر طالق قانونی، طالق عاطفی که نوعی نابهنجاری در نظام 

( که به جدایی زوجین منجر نمی 5خانواده است نیز وجود دارد )
دواجی که فاقد عشق، مصاحبت و شود، اما زندگی آنها به از

(. طالق عاطفی زمانی رخ می دهد 6همنشینی است، تبدیل می شود )
که اختالفات بین زوجین شدت گرفته، توانایی یا میل به حل این 

(. محققان و 7اختالفات را ندارند و به یکدیگر بی اعتنا شده اند )
تماعی جامعه شناسان معتقدند طالق عاطفی یکی از آسیب های اج

است که باال رفتن میزان آن با نشانه های بارز اختالل در اصول 
اخالقی، به هم خوردن آرامش خانوادگی و در مجموع دگرگونی در 

(. طالق عاطفی باعث به وجود 8هنجارهای اجتماعی همراه است )
آمدن روابط عاطفی ضعیف در خانواده می شود به گونه ای که 

ثار منفی آن از طالق بیشتر است و سبب بعضی از محققان معتقدند آ
گریزان شدن فرزندان از محیط خانواده ،کاهش همبستگی و تعامل 
در خانواده، افزایش فردگرایی و انجام دادن امور بر اساس سود و 
منفعت شخصی می شود که این رفتارها به افزایش آسیب ها و 

 (.9تعارضات خانوادگی منجر می شود )
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 167 ... و یعاطف مدار بر طالق جانیآموزش ه یاثربخش  

Journal of Quran and Medicine Volume 5 Issue 2, Summer 2020 

است  1موثر در زوج درمانی، رویکرد هیجان مدار هاییکی از درمان
پذیری هیجانی توجه دارد های تعامل منفی در اثر آسیبکه برچرخه

و این روش از طریق مداخله در سطح هیجانی به منظور پیشرفت 
تعامالت نزدیک منجر به افزایش عالقمندی و روابط صمیمانه 

 (.10شود )می
ات به عنوان عامل اصلی مشکالت تمرکز اخیر روانشناسان بر هیجان

زناشویی، انقالبی را در رویکردهای زوج درمانی ایجاد کرده و 
(. 11را بوجود آورده است ) "زوج درمانی هیجان مدار"رویکرد 

درمان هیجان مدار، مراجع مدار، گشتالت و رویکرد  در رویکرد
ه نسیستمی با تفکر ساختی، اشتیاق و تعهد و نگاهی به روابط عاشقا

که به بهترین نحو در نظریه دلبستگی بیان شده است، با هم ترکیب 
شوند. با توجه به نقش عمده هیجانات در نظریه دلبستگی، این می

درمان به نقش مهم هیجانات و ارتباطات هیجانی در سازماندهی 
الگوهای ارتباطی اشاره داشته و هیجانات را عامل تغییر در نظر 

از نظریه دلبستگی بزرگساالن در این رویکرد،  ( استفاده10میگیرد )
چارچوب منسجمی را برای فهم ماهیت عشق بزرگسالی فراهم 

 (. 10کند )می

(  نیز دریافتند که حمایت و 12) 2گاتمن ،کوآن، کارر و اسوانسون
درگیری هیجانی اجزای اساسی رابطه زناشویی هستند و این عوامل 

ا قدرت بیشتری میتوانند آینده در مقایسه با تعارضات رفتاری، ب
را پیش بینی کنند. آنها هم چنین خاطر نشان کردند که لحن  رابطه

ابراز هیجانی بین زوجین بسیار مهمتر از محتوای مکالمات و توانایی 
حل تعارضاتشان می باشد. از نظر آنان عامل اصلی ناسازگاری 

یست، بلکه میزان خشم ابراز شده و یا تعداد تعارضات ن زناشویی،
باعث بروز  است که  4گیری  دفاعی و فاصله 3تحقیر کردن

شود. در پژ وهش دیگری کوردوا، جاکوبسن   آشفتگیهای زناشویی می
دادند توانایی ارتباط هیجانی به طور  نیز نشان  5و کریستنسن

معناداری با سازگاری زناشویی و صمیمیت ایمن ارتباط دارد، بااین 
و ابراز هیجانات، درك و مدیریت هیجانات  مطالعه نقش شناسایی

 مورد تأیید قرار گرفت.   منفی در حفظ رابطه زناشویی
این تمرکز اخیر بر هیجانات به عنوان عامل اصلی مشکالت 

درمانی ایجاد کرده و  زوج زناشویی، انقالبی را در رویکردهای
 را به وجود آورده است. زوج  6»مدار درمانی هیجان زوج«رویکرد 

( رویکردی یکپارچه از تلفیق سه دیدگاه EFTمدار) درمانی هیجان
سیستماتیک، انسانگرایی )تجربیاتی( و نظریه دلبستگی بزرگساالن 

توسط جانسون و گرینبرگ ابداع شد.  1980است که در اوایل سال 
با توجه به نقش عمده هیجانات در  نظریه دلبستگی، این درمان به  

رتباطات هیجانی در سازماندهی الگوهای نقش مهم  هیجانات و ا
(. 10گیرد )ارتباطی اشاره داشته و هیجانات را عامل تغییر در نظر می

استفاده از نظریه دلبستگی بزرگساالن در این رویکرد، چارچوب 
 (. 10کند ) فهم ماهیت عشق بزرگسالی فراهم می منسجمی را برای

_________________________________ 
1 . Emotion-focused approach 
2 . Gottman, J. M., Coan, J., Carrère, S. & Swanson, 

C. 
3 . Contempt 
4 . Defensive distance 

نی هر زوج و بر نقش تجارب هیجا  EFTرویکرد تجربیاتی در
رویکرد سیستماتیک آن بر نقش چرخه های تعاملی در حفظ مشکل 

دنیای درون فردی و بین فردی را   EFTتأکید دارد.  بنابراین
به این   EFT(.  تغییر در2004یکپارچه می سازد )جانسون، 

صورت است که پاسخ های هیجانی زیربنایی تعامل، کشف و تجربه 
ند، در نتیجه تعامالت جدیدی شکل شده و مجددا پردازش می شو

می گیرند. دستیابی و کشف این تجربه هیجانی به منظور تخلیه و 
بینش نیست، بلکه به خاطر تجربه کردن جنبه های جدیدی از خود 

(.  از 13های جدیدی را از شریک برمی انگیزاند )می باشد که پاسخ
یی پاسخگو این رو، آشکارسازی هیجانات و نیازهای دلبستگی و نیز

شریک صمیمی به این نیازها، برای ایجاد پیوند هیجانی ضرورت 
 (. 14می باشد )  EFTدارد و اساس فرایند تغییر در

هایی وجود دارند که از به این معناست که خانواده 7طالق عاطفی
اما از لحاظ عاطفی و احساسی از یکدیگر جدا زندگی نمی کنند، 

که امکان اثباتش  8این گونه از طالق(. در 15یکدیگر جدا هستند )
سخت است، زن و مرد به همراه فرزندان خود در یک خانه زندگی 
می کنند؛ اما عمالً همسران با یکدیگر ارتباط عاطفی اندکی دارند. 

ان فرزنددر این نوع از زندگی که فقط نام خانواده را یدك می کشد، 
قعیت برخوردارند که در فضایی سرد رشد می کنند و تنها از این مو

دیگر نیاز ندارند خود را فرزند طالق معرفی کنند. البته مشکالت 
این نوع خانواده ها خاص است و با گذشت زمان پیچیده نیز می 
شود؛ به شکلی که ممکن است یک زوج پس از سال ها زندگی در 
این شرایط با بزرگ شدن فرزندانشان در سنین میان سالی تن به طالق 

 (.16)دهند 
تبع آن  یکی از عوامل مهم در کاهش فرســودگی زناشــویی و به
باشــد.  کاهش طالق عاطفی آموزش تنظیم هیجان به زوجها می

تنظیم هیجان فرآیندی اســت که به افراد کمک میکند زمانی که 
با چالشهای تهدیدکننده و فشــارزا مواجه میشــوند، بتوانند 

احتمال  یریت و تنظیم کنند درنتیجه بههیجانهایشان را به خوبی مد
 گیرند وکمتری تحت تاثیر منفی هیجانات ناخوشــایند قرار می

میزان بیشــتری از تسلط و کنترل بر هیجاناتشــان را تجربه میکنند 
اند که یادگیری مهارتهای (. نتایج مطالعات متعدد نشــان داده17)

در زندگی روزمره همراه  ســازنده تنظیم هیجانــی با عملکرد بهتر
اســت و افراد برخوردار از مهارتهای تنظیم هیجان از آسیب پذیری 

(. در تایید 18روانشناختی، هیجانی و بین فردی کمتری رنج میبرند )
میتوان به یافته های پژوهشی اشاره کرد که نشان داد راهبردهای 

ی کرسازش نایافته تنظیم هیجانی همچون سرکوب یا نشــخوار ف
میتواند موجب آســیب پذیری فرد در برابر اختالالت خلقی شود 

(. ناهنجاری های جنسی به گونه ای فاحش و شگفت انگیز 19)
کیفیت زندگی بسیاری از زنان و حتی دیدگاه آن ها به خود و ارتباط 
بین فردیشان را تحت تاثیر قرار می دهد. برخی پژوهشگران، اظهار 

5 . Cordova, J. V., Jacobson, N. S., & Christensen, A. 
6 . Emotionally Focused Couple Therapy 
7  Emotional Divorce 
8  Divorce 
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های جنسی زنان از نظر جسمانی مشوش داشتند که نابهنجاری 
کننده، از نظر عاطفی پریشان کننده و از نظر اجتماعی تباه کننده 
هستند. یکی از شایع ترین این اختالالت اختالل میل جنسی کم کار 
یا سردمزاجی است. این اختالل در زنان شایع تر از مردان وجود 

ی میلی مربوط به بدارد. بنابر تحقیقات، بیشتر شکایات جنسی زنان 
(. یک بررسی تصادفی 20است ) 1جنسی یا به اصطالح سردمزاجی

ساله جمعیت شهری کشورهای آسیایی،   80تا  40در میان افراد 
درصد زنان ، حداقل در یک زمینه  30تا  25نشان داد که بیش از 

از روابط جنسی خود شکایت داشته و دچار نارضایتی بودند. اگرچه 
درصد  20ا تفاوت هایی وجود داشته در میان مردان در بین کشوره

درصد به اختالل نعوظ مبتال بودند، در  15افراد انزال زودرس و 
حالی که بیشترین شکایات در زنان مربوط به اختالل بی میلی جنسی 

میل جنسی پایین علت اصلی سایر اختالالت  (.21یا سردمزاجی بود )
جنسی به وسیله میل جنسی جنسی است، حداقل نیمی از مشکالت 

پایین ایجاد می شود و این اختالل یک ویژگی پایدار است که 
موجب آشفتگی فرد شده و بر جنبه تعاملی و ارتباطی بسیار 

 (.22تاثیرگذار است )
شواهد گسترده ای در اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار در جوامع 

ستفاده از این دیگر وجود دارد ، در حالی که در جامعه ما کمبود ا
(. گزارش های 23مداخله در تحقیقات زوج درمانی محسوس است )

اخیر نشان می دهند ناسازگاری های زناشویی و طالق عاطفی در 
جامعه ما روند رو به رشدی دارند سردمزاجی زنان یکی از دالیل 

  .مراجعه مراجعان به مراکز مشاوره است
با توجه به آن چه گفته شد عملکرد جنسی در زنان جامعه ایران به 
علت محدودیت های خاص اجتماعی و فرهنگی از مقوالتی است 
که کمتر به آن پرداخته شده و این اختالل به عنوان یک عامل نگران 

شده های انجامکننده در سالمت عمومی افراد مطرح است. با بررسی

ه طور مستقیم به بررسی تاثیر درمان هیجان در ایران، هیچ تحقیقی ب
مدار بر طالق عاطفی و سردمزاجی زنان متاهل نپرداخته است. لذا 

 محقق بر آن شد این مساله را موود بررسی قرار دهد. 
بنابراین با تاثیرگذاری بر هیجانات افراد می توان بر مشکالت 

د رویکرد زناشویی غلبه یا باعث کاهش آن ها شد. لذا لزوم کاربر
مبتنی بر هیجانات در بهبود سردمزاجی و کاهش طالق عاطفی و 
بهبود روابط زناشویی در جامعه ما ضرورت بیشتری می یابد. بر این 
اساس پژوهش حاضر در صدد برآمد تا به این سوال پاسخ دهد که 
آیا آموزش هیجان مدار بر طالق عاطفی و سردمزاجی زنان موثر 

 است؟
این پژوهش، می تواند چشم اندازی روشن و عملی نتایج حاصل از 

برای مشاوران و روان درمانگران مخصوصاً زوج درمانگران فراهم 
نماید. به عالوه، نتایج پژوهش می تواند مبنای نظری و عملی مناسبی 
برای کاهش مشکالت روان شناختی و جنسی در موسسات مختلف 

دانشگاه ها، کلنیک ها آموزشی و درمانی از قبیل مراکز مشاوره در 
و غیره مورد استفاده قرار گیرد. لذا بررسی تاثیر درمان هیجان مدار 
بر طالق عاطفی و سردمزاجی زنان متاهل ضرورت پیدا می کند. در 

-این راستا این فرضیه ها بررسی شد:  آموزش هیجان مدار بر طالق

 شهر اصفهان تاثیر دارد. آموزش هیجان مدار برعاطفی زنان 
 شهر اصفهان تاثیر دارد.سردمزاجی زنان 

 
 یافته ها

اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن -ابتدا از آزمون کولموگوروف
استفاده شده  و سردمزاجی طالق عاطفی هایها در متغیرتوزیع داده

  آمده است. 1است که  نتایج این آزمون در جدول 
 

 
 و سردمزاجی طالق عاطفی هایاسمیرنوف مربوط به متغیر –آزمون کولموگوروف 1جدول 

 نتیجه آزمون (sigسطح معناداری) انحراف معیار N مرحله متغیر
 

 طالق عاطفی
 نرمال بودن 0.0520 1.11846 15 آزمونپیش

 نرمال بودن 0.059 1.31753 15 آزمونپس

 
 سردمزاجی

 نرمال بودن 0.107 0.858 15 آزمونپیش

 نرمال بودن 0.200 1.398 15 آزمونپس

اسمیرنوف جهت بررسی -مربوط به آزمون کولموگوروف 1 جدول
 معناداریباشد. با توجه به اینکه سطح ها مینرمال بودن توزیع داده

باشد، می 05/0آزمون، باالتر از آزمون و پسآزمون در دو گروه پیش
 باشند.ها دارای توزیع نرمال میداده

های رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون در متغیر همگنی شیب
به دست  0.05سطح معنادارای بزرگتر از بررسی شد و  طالق عاطفی
یب آن ها همگن است. و ش نداشتاثر متقابل وجود آمد. بابراین 

 بنابراین می توان از تحلیل کواریانس استفاده کرد. 
 

  

_________________________________ 
1 Frigidity 
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 و سردمزاجی طالق عاطفی هایها در متغیرآزمون لوین جهت تساوی خطای واریانس . 2جدول 
 سطح معناداری 2درجه آزادی 1درجه آزادی  F متغیر

 0.099 28 1 3.030 طالق عاطفی
 0.430 28 1 0.652 سردمزاجی

-ها مینشان دهنده بررسی مفروضه برابری خطای واریانس 3جدول 

باالتر از در هر دو متغیر باشد. با توجه به اینکه سطح معناداری 
ر آزمون دتوان گفت خطای واریانس پسباشد؛ بنابراین میمی 0.05

  باشد.و آزمایش برابر می دو گروه کنترل

 

 کواریانس یکطرفه مربوط به متغیر طالق عاطفی تحلیل .3جدول 

 درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات
میانگین 
 مجذور اتا معناداری F مجذورات

 911. 000. 278.073 1543.957 1 1543.957 گروه
 365. 001. 15.529 86.220 1 86.220 پیش آزمون

    5.552 27 149.913 خطا
     30 42242.000 کل

نشان دهنده تحلیل کواریانس یکطرفه جهت بررسی اثر  4جدول 
باشد. با شهر اصفهان میعاطفی زنان آموزش هیجان مدار بر طالق

( که کمتر از 0.003( و سطح معناداری )12.206) Fتوجه به مقدار 
عاطفی توان گفت آموزش هیجان مدار بر طالقباشد میمی 0.05
باشد. همچنین با شهر اصفهان به طور معناداری اثرگذار میزنان 

 0.05( در سطح 0.017توجه به سطح معنی داری به دست آمده )
اولیه نیز رد شده،  فرض صفر آزمون مبنی بر عدم لزوم اندازه گیری

پس اعالم می کنیم وجو متغیر همراه پیش آزمون )اندازه گیری اولیه 
عاطفی( نیز در مطالعه موثر بوده است. مقدار مجذور اتا طالق

درصد از تغییرات  41.8( نیز حاکی از آن است که حدود 0.418)
شهر اصفهان مربوط به آموزش به وجود آمده در  طالق عاطفی زنان 

 باشد. جان مدار میهی
 

 
 کواریانس یکطرفه مربوط به متغیر سردمزاجی تحلیل .4جدول 

میانگین  درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات
 مجذورات

F مجذور اتا معناداری 

 728. 000. 72.158 2148.569 1 2148.569 گروه
 004. 734. 118. 3.512 1 3.512 پیش آزمون

    29.776 27 803.954 خطا
     30 97038.000 کل

نشان دهنده تحلیل کواریانس یکطرفه جهت بررسی اثر  5جدول 
باشد. با شهر اصفهان میآموزش هیجان مدار بر سردمزاجی زنان 

( که کمتر 0.00( و سطح معناداری )72.158) Fتوجه به مقدار 
توان گفت آموزش هیجان مدار بر سردمزاجی باشد میمی 0.05از 

باشد. همچنین با شهر اصفهان به طور معناداری اثرگذار میزنان 
 0.05( در سطح 0.002توجه به سطح معنی داری به دست آمده )

فرض صفر آزمون مبنی بر عدم لزوم اندازه گیری اولیه نیز رد شده، 
یر همراه پیش آزمون )اندازه گیری اولیه پس اعالم می کنیم وجو متغ

سردمزاجی( نیز در مطالعه موثر بوده است. مقدار مجذور اتا 
درصد از تغییرات  72.8( نیز حاکی از آن است که حدود 0.728)

شهر اصفهان مربوط به آموزش به وجود آمده در سردمزاجی زنان 
 باشد. هیجان مدار می

 

 نتیجه گیری

عاطفی ربخشی آموزش هیجان مدار بر طالقپژوهش به بررسی اث
شهر اصفهان پرداخت. نتایج به دست آمده نشان داد آموزش زنان 

شهر اصفهان تاثیر دارد. به عبارتی عاطفی زنان هیجان مدار بر طالق
شهر اصفهان عاطفی در زنان آموزش هیجان مدار باعث کاهش طالق

 05/0تایید می شود)می شود و می توان گفت که فرضیه فرعی اول 
p< .) 

(،  24نتیجه به دست آمده با پژوهش های مؤمنی و آزادی فرد )
(، فرزاد، ثنایی 25حسینی، جوکار کمال آبادی و کریمی پورزارع )

( 27( و سلطانی فر، حسن آبادی و مجرد )26ذاکر و فالح زاده )
 همسو می باشد.

ر پژوهشی ( د25حسینی، جوکار کمال آبادی و کریمی پورزارع )
تحت عنوان پیش بینی طالق عاطفی بر اساس هوش هیجانی و سالمت 
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معنوی در افراد متأهل شهر بوشهر نشان دادند که تنظیم هیجانی پیش 
بینی کننده مؤلفه های طالق عاطفی )واکنش عاطفی، آمیزش عاطفی، 
مشکالت جنسی، مشکالت منابع و قدرت( است. همچنین احمدی، 

( در پژوهش دیگری با عنوان 27و سلیمانی )صمدزاده، جاویدی 
بر بهبود الگوهای ارتباطی  (EFT) اثربخشی آموزش هیجان مدار

زوجین نشان دادند که تفاوت میان میانگین های پیش آزمون، پس 
آزمون در عامل درمان میان دو گروه از نظر آماری معنی دار است. 

ت الگوهای به عبارت دیگر عامل زوج درمانی سبب بهبود نمرا
 ارتباطی آزمودنی ها در مقایسه با گروه کنترل می شود. 

طالق عاطفی یکی از آسیبهای اجتماعی است که باال رفتن میزان آن 
با نشانه های بارز اختالل در اصول اخالقی، به هم خوردن آرامش 
خانوادگی و در مجموع دگرگونی در هنجارهای اجتماعی همراه 

ه وجود آمدن روابط عاطفی ضعیف در است.طالق عاطفی باعث ب
خانواده میشود به گونه ای که بعضی از محققان معتقدند آثار منفی 
آن از طالق بیشتر است و سبب گریزان شدن فرزندان از محیط 
خانواده، کاهش همبستگی و تعامل در خانواده، افزایش فردگرایی و 

این  انجام دادن امور بر اساس سود و منفعت شخصی میشود که
 .رفتارها به افزایش آسیبها و تعارضات خانوادگی منجر میشود

عوامل گوناگونی ممکن است در بروز پدیده طالق نقش داشته باشند 
که از جمله می توان به عوامل اقتصادی، اجتماعی و عوامل تنش زای 

یکی از عوامل درونی  1درونی و بیرونی اشاره نمود. هوش هیجانی
است که از زمان ظهور آن محققان به بررسی ارتباط آن با حوزه 
های مختلف زندگی مانند عملکرد تحصیلی، رفتارهای انحرافی، 

(. مایر 29( و کیفیت روابط زناشویی پرداختند )28روابط بین فردی )
( هوش هیجانی را توانایی تشخیص، استفاده، درك و 30و سالوی )

ت هیجان تعریف کردند. همچنین هوش هیجانی را توانایی مدیری
درونی و ذاتی مربوط به هوش می دانست که به سلسله مراتب 
توانایی های روانی اشاره دارد بعضی محققان نیز معتقدند که هوش 
هیجانی می تواند کارکردهای روانی اجتماعی را در زمینه های 

انایی ذاتی استفاده از مختلف زندگی تسهیل کند )هوش هیجانی، تو
احساس، برقراری ارتباط، تشخیص، یادآوری، توصیف، شناسایی، 

(. هوش هیجانی 31یادگیری، مدیریت، فهم و درك هیجانات است )
یا برخی از جنبه های آن ظرفیت غنی سازی یک ازدواج توأم با 
سازگاری و رضایت مطلوب و باثبات را دارا است. همچنین نتایج 

نشان می دهد که هوش  (32کانه ای فرد و همکاران )تحقیقات دو
هیجانی در زندگی زناشویی با احساس رضایتمندی زوجین ارتباط 

 دارد. 
نظر به اینکه درمان هیجان مدار دو حیطه اصلی تجارب هیجانی و 
تعامالت میان فردی را شناسایی و گسترش می دهد، اهداف درمان 

نخستین هدف درمان دستیابی  نیز در همین رابطه شکل گرفته است.
و سپس باز پردازش پاسخ های هیجانی خاصی است که بخش زیرین 
الگوی محدود کننده و یکنواخت تعامالت را تشکیل می دهند. در 
این صورت تغییر موقعیت های تعاملی تسهیل گردیده ،پیکره های 
_________________________________ 

1.Emotion Intellegence 
2.Fear Of Responding 
3.Redefining Relationship 

 بنیادین دلبستگی ایمن خود را نمایان می سازند، دومین هدف درمانی
، خلق وقایع و رخدادهای تعاملی جدیدی است که رابطه را به عنوان 

 (.33مامنی آرامبخش برای همسران باز تعریف می کند )
در حقیقت پردازش مجدد تجارب درونی به عنوان روشی در توسعه 
موقعیت های میان فردی به کار گرفته می شود، مثال زمانی که یک 

صل و بی طاقت بوده نه بد همسر کشف می کند که همراهش مستا
نیت و مغرض، سپس جاها عوض می شوند و ساختار دهی به وقایع 
تعاملی جدید موجبات توسعه و باز آفرینی تجارب درونی هر همسر 
را فراهم می آورد؛ مثال زمانی که زن نیازمندی اش به همسر را با 
تمرکز بر رویدادی توصیف می کند و مرد به جای تمرکز دوباره و 
تکراری اش بر فاصله گزینی  و در دسترس نبودن، ترس خود از 

هیجانی را تجربه می نماید. پس از اختتام درمان ودر  2پاسخگو بودن
صورت موفقیت آمیزبودنش، هر همسر منبع آرامش، حمایت وتماس 
های فیزیکی لذت بخش برای دیگری  می گردد؛ هر همسر با یاری 

به هیجانات منفی اش و نیز ایجاد  کردن دیگری در تنظیم ساماندهی
احساسی مثبت و نیرومند نسبت به خود، توفیق می یابد. درمانگران 
هیجان مدار  وقایع الفت ساز و پیوند جویانه ای را در جلسات 
طراحی و اجرا می کند که به شکل موثری قابلیت باز تعریف کردن 

سفری  .ر استرا با خود به همراه دارند. این فرایند یک سف 3رابطه
از بی خویشتنی )بیگانگی با خود( به لمس هیجانات درونی، از گوش 

به  5و پاسخ های خود حمایتگرانه4به زنگ بودن های افراطی 
گشودگی هیجانی و خطر کردن، از ناامیدی های منفعالنه در 
مواجهه با دگرگونی های گریزناپذیر ارتباطی به احساس توانمندی 

دگرگونی ها، از سرزنش های بیهوده دیگری  درخصوص خلق فعاالنه
به درك اینکه چگونه خودش موجبات بی تفاوتی همسر را فراهم 
و مراقبت و پاسخگویی را برای افراد دشوار می سازد، از تمرکز بر 
کاستی ها و نقصان های دیگری به کشف ترس ها و حسرت های 

 نکه با دیگریشخصی، و از همه مهمتر،از تنهایی با هم بودن)یعنی ای
باشی ولی هیچگونه پیوند ، اتصال با او نباشد  و هیجانی در زندگی 
وجود نداشته باشد و دو نفر مانند دو غریبه که انگار با اجبار کنار 
هم هستند، ارتباط داشته باشند( به پیوند جویی و اتصال دوباره. این 

 هنماییسفر برای بسیاری از زوج ها کار ساده ای نیست، حتی با را
درمانگران کارآزموده همچنانکه هیجان درمانگر اشخاص را در 
تشخیص، توسعه و سازماندهی مجدد تجارب درونیشان یاری می 
کند، ابراز این تجارب موجب ظهور یک )) خود تازه (( می شود و 
مقارن این ظهور، شیوه های نوینی از تعامل با همسر پدیدار می شود. 

ایجاد پاسخ ها ی مطلوب از سوی نفر  این پدیداری خود محرك
دیگر خواهد بود. به سخن دیگر تجارب جدید درون فردی 
محاورات میان فردی متفاوتی ایجاد می کند که خود موجب خلق 

گردد. تقابل این عناصر ادامه رویکرد های مشترك کامرواساز می
ر می یابد و رویکرد های کامرواساز گام ها و الگوهای تازه ای را د

روابط همسران جاری می کند. حاصل آنکه به گفته دونوان ، اهداف 
درمان هیجان مدار که برای رویکرد دلبستگی و با توجه به آشفتگی 

4.Vigilant 
5.Self Protect 
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 171 ... و یعاطف مدار بر طالق جانیآموزش ه یاثربخش  

Journal of Quran and Medicine Volume 5 Issue 2, Summer 2020 

های زناشویی تدوین گردیده عبارتند از: ایجاد وسعت بخشی به 
 (.33هیجانات دلبسته خاست و سپس بسط الگوی تعاملی )

همواره تالشی برای دغدغه های در زوج درمانی هیجان مدار 
دلبستگی یعنی: امنیت، اعتماد، تماس و موانع موجود بر سر راه این 
موارد است. در زوج درمانی هیجان مدار تالشی برای آموزش دادن 
صرف مهارتهای ارتباطی به زوج ها صورت نمی پذیرد. از چشم 

ته و انداز زوج درمانی هیجان مدار، زمانی که هر دو زوج ها آشف
آسیب پذیر هستند احتمال استفاده آنها از این قبیل مهارتها بعید 
خواهد بود. تصور می شود آشفتگی و آسیب پذیری زوج ها ناشی از 
نقص تشخیصی می باشد. تاکیدی هم بر دست یابی نقش های جدید 
درباره تعارضات درون روانی نمی شود. در واقع بینش برای ایجاد 

ر الگوهای تعاملی هیجانی پر فشار، کافی به نظر یک تغییر با دوام د
های آموزش هیجان مدار می رسد. در این میان استفاده از تکنیک

داد. اگرچه این درمان میزان طالق عاطفی را برای زنان کاهش می
دهد اما فراوانی و محتوای فکر فرد را مستقیماً مورد هدف قرار نمی

های آموزش هیجان ه از تکنیککاهش طالق عاطفی در نتیجه استفاد
مدار می شود. از آنجایی که رابطه به عنوان یک پیوند شناخته می 
شود تا یک چانه زنی ارتباطی، تالشی هم برای کمک به زوج ها 

های تعاملی جدید یا حل و فصل برای مذاکره مجدد برسر معامله
ه موضوعات عملی با مطرح کردن توافق ها یا قرار دادهای جدید ب

آورند. بر اساس مشاهدات یک زوج داری پیوند ایمن ، قادر عمل می
 . به استفاده از مهارتهای فردی گفتگو خواهند شد

پژوهش این بود که آموزش هیجان مدار بر  فرضیه فرعی دوم
شهر اصفهان تاثیر دارد. نتایج نشان داد که این درمان سردمزاجی زنان 

شهر اصفهان داشته است. ی زنان تاثیر معناداری بر کاهش سردمزاج
 (. >p 05/0بنابراین فرضیه فرعی دوم پژوهش تایید گردید )

احمدی، صمدزاده، جاویدی و سلیمانی در پژوهشی تحت عنوان 
اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت هیجان مبتنی بر رویکرد زوج 

بر افزایش رضایت جنسی زوجین   (EFT)درمانی هیجان مدار
که تفاوت میان میانگین های پیش آزمون، پس آزمون نشان دادند 

در عامل آموزش و عامل گروه از نظر آماری معنادار است. به 
عبارت دیگر عامل آموزش سبب افزایش نمرات مولفه رضایت 
جنسی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است.همچنین 

 بوده است و تاثیر این آموزش در گروه مردان بیشتر از گروه زنان
عامل آموزش باعث ایجاد تفاوت نمرات رضایت جنسی زوجین در 
گروه کنترل و آزمایش شده و به عبارتی آموزش راهبردهای 

 مدیریت هیجان باعث افزایش رضایت جنسی زوجین شده است.
نوابی نژاد، باقر ثنایی، ذاکر و اخوان بی تقصیر  نیز پژوهش دیگری  

با عنوان اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر رضایت و سازگاری 
جلسه در  14زناشویی زوج ها انجام دادند.گروه آزمایش به مدت 

برنامه زوج درمانی هیجان محور که توسط متخصص مشاوره 
شد، شرکت نمودند؛ در حالی که خانواده و زوج درمانگر اجرا 

آزمودنی های گروه شاهد هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. 
یافته ها نشان داد زوج درمانی هیجان مدار بر افزایش رضایت و 

مؤثر بود و  سازگاری زناشویی در مرحله پس آزمون و پیگیری

میزان تأثیر در مرحله پس آزمون بیشتر از مرحله پیگیری به دست 
 مد. آ

در آموزش هیجان مدار به حاالت هیجانی خوشایند )نشاط، لذت، 
سرحالی و خوشحالی و ....( و حاالت ناخوشایند )خشم تنفر، 

 تعاملی ی غمگینی، حسادت و اضطراب( توجه می شود. چرخه

 ی چرخه همسران، که و شرایطی منفی تشخیص داده می شود
 پیوند و رابطه ود.کنند ایجاد می ش آشکار را خود منفی تعاملی

زوجین،  مشکل و موانع دلبستگی ارزیابی می شود و  بین دلبستگی
 تعامالت هیجانات در نقش و مدار هیجان درمان اصول با زوجین

 پذیری انعطاف و تعامالت بازسازی فرد آشنایی می شوند.  بین

 زیربنای که نشده شناسایی همسران افزایش می یابد. احساسات

 هیجانات، هستند قابل دستیابی می شوند. بر تعاملی های موقعیت

دلبستگی تمرکز می شود. فضای امن ارتباطی  های ترس و نیازها
 به و یکدیگر تسهیل با همسران زوجین ایجاد می شود. تعامل

 تمرکز دلبستگی اعتبار بخشیمی شود. تمایالت و نیازها و تجارب

شوند و  می آشکار تعاملی ی چرخه در که ثانوی هیجانات بر
ناشناخته  و زیربنایی هیجانات به دستیابی برای ها آن در کاوشگری

 زیربنایی احساسات حسب بر مشکل گیری بهبود داده می شود. قاب

 بیان در مراجع نو انجام می شود. بر توانایی دلبستگی از نیازهای و

همسر تاکید می شود.  به دلبستگی رفتارهای دادن نشان و هیجانات
 بر خود دفاعی های و مکانیزم ترس تاثیر مورد در زوج ها به

 نیازهای داده می شود. شناسایی هیجانی آگاهی و شناختی فرایندهای

اند ترغیب می شوند.  شده انکار که خود از هایی جنبه و شده طرد
 الگوهای انعکاس و یکدیگر با تعامل ی شیوه به زوجین توجه

 دلبستگی همدلی جلب می شود. نیازهای و احترام با ها آن تعاملی

 ی تجربه پذیرش و شده بیان می شوند انکار نیازهای و شناسایی
 و زیربنایی آگاه هیجانات از تصحیحی افزایش داده می شود. افراد

 پذیرش تجربیات بر رابطه آشکارسازی، در همسر هر جایگاه

 شناخته تعامل تاکید می شود. هیجانات جدید راه های و همسر

مجددداده  شرح و سازی دلبستگی برجسته شده ردگیری، نیازهای
 آنها اشاره می شود. رابطه بودن طبیعی و سالم به و می شوند

 و مشکالت بحث درباره که ای گونه به ایمن پیوند یک براساس
می گیرند.  نسازد شکل وارد آنها به آسیبی ها حل راه جستجوی

صمیمیت، روابط جنسی، دوست  نیازهای ذاتی و جهانشمول چون
داشتن و دوست داشته شدن ، سر سپردگی ،کسب امنیت از طریق 
توجه و حضور یک همراه و... انسان های بالغ را به یافتن یک همراه 
مناسب دعوت می کند. به استثنای موارد معدودی پیوند جویی با 

مادام دیگران به طور عام )در روابط اجتماعی( و با یک همراه غالبا 
العمر به طور خاص )در روابط زناشویی( گرایش ذاتی همه انسان ها 
است حضور دو فرد در یک رابطه عاطفی مشترك را تحت عنوان 

 آیندیک زوج تلقی می کنیم. زوج ها پیکره خانواده ها به شمار می
و سالمت، ساخت، تعادل، مرزها و زیر سیستم های یک خانواده 

ان استحکام و پویایی این پیکره . یک رابطه بستگی تام دارد به میز
رابطه -1زوجی ویژگی هایی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از: 

زوجی داوطلبانه است. یعنی هر دو عنصر می دانند که مجبور نیستند 
-2با هم ازدواج کنند یا حتی به رابطه پس از ازدواج ادامه دهند، 
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                  و همکارانی افسانه مراد 172

 

 1399ستان تاب، 2، شماره 5دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

بات و پویایی است، بدین معنا رابطه زوج مستلزم ایجاد تعادل میان ث
که جهت حفظ سالمت در رابطه زوجی گاهی به ثبات و قابلیت 
های پیش بینی پذیری نیازمندیم تا احساس امنیت کنیم و این در 
حالی است که عدم سرسپردگی به یکنواختی و تکرار موجبات  

 حفظ روح تازگی و پویایی میان یک زوج را فراهم خواهد آورد.
زوج گذشته، حال و آینده دارد که تمرکز افراطی بر هیچ رابطه -3

یک از مقاطع زندگی صحیح نیست. رابطه سالم میان زوج رابطه ای 
قرار -4است که درآن ، زمان حال و آینده فدای گذشته نمیشود. 

گرفتن در رابطه زوجی مستلزم حمایت شدن و حمایت کردن است 
ل یک رابطه جدید باید به این معنا که هر دو نفر قبل از تشکی

توانایی کاستن از خودمحوری هایشان را به نفع تداوم رابطه کسب 
نموده باشند و قادر باشند نیاز های همسر را در کنار نیازهای خود 
ادراك کنند. آشکار است که حمایت عاطفی در صورتی تداوم 

رابطه زوج مستلزم این -5خواهد داشت که متقابل و دو سویه باشد. 
ت که هر عضو بتواند ضمن حفظ فردیت، مکملیت نسبت به اس

همدیگر را نیز به رابطه هدیه کند ، به دیگر سخن هرعضو الزم 
است که ضمن حفظ هویت شخصی توانایی داشته باشد که در 

 (.34لحظاتی ، این فردیت را فدای رابطه کند)
همه زوج ها در جریان روابطشان با مسائل و مشکالتی روبرو می 

وند. این مسائل می توانند شدید یا خفیف، کوتاه مدت یا دراز مدت ش
باشد واز علل مختلفی سرچشمه بگیرد.برخی از مسائل به راحتی 
قابل حل هستند. در حالی که برخی دیگر را علی رغم صرف وقت 
و تالشی که برای حل آنهاگذارده می شود ، نمی توان حل کرد. زوج 

ف کردن موانع را داشته باشند و عدم ها الزم است توانایی برطر
 .توافق ها را حل کنند و تفاوت های خود را بپذیرند

نظر به اینکه درمان هیجان مدار دو حیطه اصلی تجارب هیجانی و 
تعامالت میان فردی را شناسایی و گسترش می دهد، اهداف درمان 
نیز در همین رابطه شکل گرفته است. نخستین هدف درمان دستیابی 

سپس باز پردازش پاسخ های هیجانی خاصی است که بخش زیرین  و
الگوی محدود کننده و یکنواخت تعامالت را تشکیل می دهند. در 
این صورت تغییر موقعیت های تعاملی تسهیل گردیده ،پیکره های 
بنیادین دلبستگی ایمن خود را نمایان می سازند، دومین هدف درمانی 

ملی جدیدی است که رابطه را به عنوان ، خلق وقایع و رخدادهای تعا
(. لذا این 33مامنی آرامبخش برای همسران باز تعریف می کند )

روش درمان آموزش هیجان مدار باعث کاهش سردمزاجی در 
زوجین می شود. بنابراین روش درمان آموزش هیجان مدار بر درمان 

 سردمزاجی تاثیر دارد. 
همه محدودیت هایی که در مورد پژوهش حاضر باید توجه داشت 

تحقیقات در عرصه علوم انسانی و اجتماعی را در بر می گیرد این 
تحقیق را نیز شامل می شوند محدودیت های عمده این تحقیق 
عبارتند از: از آنجایی که این پژوهش بر روی زنان شهر اصفهان 
صورت گرفته است می تواند تحت تأثیر ویژگی های خاص فرهنگی 

باشد بنابراین، این پژوهش در تعمیم نتایج به عمل آمده قرار گرفته 
به مناطق دیگر محدودیت دارد. با توجه به اینکه در این پژوهش، 
درمانگر خود محقق بوده امکان سوء گیری در نتایج جزء 

شود برای افزایش محدودیت های این پژوهش می باشد. پیشنهاد می

های مختلف ایران شهر پژوهشی مشابه، در تعمیم پذیری یافته ها
انجام شود. محققان آتی از رویکردهای درمانی دیگر برای بهبود 
سردمزاجی و کاهش طالق عاطفی زنان استفاده کنند. مشاوره های 
قبل از ازدواج مربوط به سردی یا گرمی افراد انجام شود و 
راهکارهای درمانی به زنان داده شود. در صورت احساس کاهش 

به مشاور مراجعه کنند. برای تقویت میل جنسی  میل جنسی خود
خود به روانپزشک مراجعه کنند. برای تقویت میل جنسی خود از 
داروهای مکمل تحت نظر پزشک استفاده کنند. در کارگاه های 
هیجان مدار شرکت کنند. کتاب های آموزش هیجان مدار مطالعه 

 ق عاطفی وطالکنند. با توجه به تاثیر این روش درمانی در کاهش 
، پیشنهاد می گردد مشاوران خانواده از این روش درمانی سردمزاجی

طالق عاطفی در کنار دیگر روشهای درمانی در جهت کاهش میزان 
گیرند. پیشنهاد می شود این پژوهش بر روی  بهره و سردمزاجی

مردان نیز انجام شود. روانپزشکان و مشاوران قبل از ازدواج از این 
روش استفاده کنند و افراد برای شرکت در کارگاه های هیجان مدار 

 تشویق و ترغیب کنند. 
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