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Introduction 

Divorce is one of the most important family traumas that lead to persons, family, and social 

breakdown and has more negative effects on women than men (Musai, Tavasoli, & Mehrara, 

2011). The main goal of this type of treatment is to create emotional acceptance in couples 
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Abstract 

The integrated behavioral couple therapy is one of the valuable methods and evidence-

based that has been supported by many studies. The aim of this study was to investigate the 

effectiveness of integrated behavioral couple therapy in the emotional divorce of couples in 

Maragheh. The statistical population of the study (98 people) included all spouses who 

referred to the Counseling Center of Omid Maragheh in 1998. The study sample consisted of 

three couples who selected using a targeted sampling method. The method of the present 

study was a single case study of multiple-step lines. Treatment was performed whit using 

the Gatman Excitement Measurement Scale (1994). The treatment protocol was 

implemented in 16 sessions. Data were analyzed by visual mapping, constant change index, 

and recovery percentage. The findings showed that couple therapy combined at the end of 

treatment resulted in a 56.33% improvement in emotional divorce in the first couple, 53.1% 

improvement in the second couple, and 72% improvement in the third couple. A stable 

change index of 4.63 was obtained. This amount of the indicator of stable change shows 

that reducing the emotional divorce of all 6 people are clinically significant. The results of 

three months of follow-up showed that these results remained almost constant. Therefore, 

it can be concluded that couple therapy on the reduction of emotional divorce in the short 

and long term in couples in Maragheh has the necessary efficiency and therapists can use 

this model in working with couples to increase emotional intimacy in couples. 
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about the current differences between them and the differences that can always exist 

(Christensen, 2017). Research has shown the effectiveness of couple therapy in increasing 

marital adjustment (Christensen, Atkins, Baucom, & Yi, 2010), the emotional and sexual 

intimacy of couples (Hoyer, Uhmann, Rambow& Jacobi, 2009), interactive patterns 

(Baucom, Sevier, Eldrige, Doss& Christensen, 2011), indicating a decrease in negative 

emotions and marital adjustment of couples (Yoo, Barraca, Bartle-Haring, Day, & 

Gangamma, 2014) and improved communication patterns (Perissutti & Barraca, 2013). Due 

to the lack of adequate research on the effectiveness of this treatment in Iranian couples with 

the problem of emotional divorce in this study, the following hypothesis was examined: The 

effectiveness of combined behavioral therapy in couples in Maragheh city with the problem 

of emotional divorce is clinically significant. 

 

Methodology 

The present method was a single-experimental experiment with multiple baselines. The 

statistical population of the present study included couples who referred to Omid Maragheh 

Counseling Center in 1398, considering the emotional problems due to emotional problems. 

Couple therapy was presented in 16 sessions. 

Emotional Divorce Scale (EDS): An Emotional Divorce Scale developed by Gattman in 

1994. This questionnaire was reported in the study (L. Hashemi & Homayuni, 2017). In the 

study (Pourhosein & Bidast, 2014), Cronbach's alpha for the reliability of the questionnaire 

was reported to be 0.83. 

Results and discussion 

Findings from all three couples on the emotional divorce scale are shown in Table 1. 

 

Table1. 

Findings of all three couples 

3 

Female*Man 

2 

Female*Man 

1 

Female*Man 
Intervention stage 

- 16*14 14*16 Baseline1 

19*13 15*14 15*14 Baseline2 

18*15 16*15 16*15 Baselne3 

18*13 16*14 16*14 Baseline4 

16*14 15.75*14.25 15.75*14.25 Average baseline stage 

9*10 10*10 10*10 First score 

7*8 8*10 8*10 Second score 

6*8 6*7 6*7 Score of last session 

7.3*8.6 8.3*8.6 8.3*8.6 The average stage of treatment 

53 56.1 56.33 Improvement percentage 

The effectiveness of this method in reducing emotional divorce showed that treatment has 

succeeded in making a significant clinical change in couples. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5096782/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20350033
https://doi.org/10.1080/14681990802649938
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3339273/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24111536
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24111536
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130527413700021
https://doi.org/10.1080/10502556.2016.1160483
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=555014
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The results for the clinical significance of variable emotional divorce are presented in 

Table 2: 

Table 2. 

Emotional Divorce Scores 

It can be said that the reduction of emotional divorce of couples, which are marked in the 

table with the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, is clinically significant. 

Conclusion 

The aim of this study was to test the effect of the integrated behavioral couple therapy in 

reducing the couple's emotional divorce. The results showed that all six people had 

significant changes in treatment goals compared to the baseline session in the treatment 

process and beyond. The findings of this study were consistent with other research in this 

field. Explaining the results of treatment in couples in this study, it can be said that one of the 

characteristics of couple therapy is that helps couples to use their differences as a means of 

greater intimacy. This unique feature of couple therapy combined can help couples with 

emotional problems regain their lost intimacy despite their differences and problems. Of 

course, more studies are needed to make a definite conclusion. Limitations of this research 

include available sampling, self-report of the variable under study, and short-term follow-up 

time. Therefore, it recommended using other methods such as interview and follow-up 

studies in longer periods and in order to generalize the results, sample size in age, and time 

limits. Different types of marriage should study. 
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 & Alavi lavasani) شودگیری خانواده و قطب مقابل آن طالق، سبب اضمحالل آن میازدواج مبنای شکل

Ahmadi thouri, 2017). های خانوادگی است که فروپاشی فردی، خانوادگی و ترین آسیبطالق از مهم

 ,Musai, Tavasoli, & Mehrara) اجتماعی را در پی داشته و برای زنان نسبت به مردان اثرات منفی بیشتری دارد

و هم  پاشدفرومیی به خود گیرد که طی آن خانواده ـــتواند صورت آشکار و رسمطالق هم می .(2011

 )مسئول )نویسنده ایران مراغه، مراغه، دانشگاه شناسی، دانشکده علوم انسانی،روان ر گروهاستادیا
 زهره هاشمی

riz.hashemi@maragheh.ac. 

 ایران ، اردبیل،محقق اردبیلی دانشگاه شناسی،ده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکدکترای روان
 ساناز عینی

 

 
 چکیده

های فراوانی ارزشمند و شواهد محوری است که توسط پژوهش هایروش ازجمله شدهکپارچهی یرفتار یدرمانزوج

شده در طالق هیجانی زوجین رفتاری یکپارچه یدرمانزوجاست. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی  قرارگرفته تیموردحما

ی انجمن روانشناسی امید کننده به مرکز مشاورهنفر از همسران مراجعه 98پژوهش شامل  شهر مراغه است. جامعه آماری

گیری هدفمند انتخاب و در درمان شرکت داده ش نمونه. نمونه پژوهش سه زوج بودند که به روبودند 98مراغه در سال 

طالق هیجان گاتمن  اسیمق از شدند. روش پژوهش حاضر، آزمایشی تک موردی از نوع خطوط چندگانه پلکانی بود و

ها به روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا و درصد جلسه اجرا شد. داده 16استفاده شد. پروتکل درمانی طی  (،1994)

طالق هیجانی در  %56/ 33در پایان درمان، منجر به کاهش. یدرمانزوجنشان داد  هاافتهیگردیدند.  لیوتحلهیتجزدی بهبو

 درصد بهبودی( شد. 72در زوج سوم ) %72 ودرصد بهبودی(  53/1در زوج دوم ) %53/1درصد بهبودی(،  56/33زوج اول )

 نفر 6هر  طالق هیجانی دهد، کاهشنشان می مقدار شاخص تغییر پایااین  به دست آمد. 4/ 63برابر با شاخص تغییر پایا 

توان نتیجه گرفت بنابراین می ؛نتایج سه ماه پیگیری نشان داد که این نتایج تقریبًا ثابت ماندنددار است. ابالینی معن ازنظر

با مشکل طالق هیجانی  در زوجین بلندمدتو هم در  مدتکوتاهطالق هیجانی در  بر کاهش شدهرفتاری یکپارچه یدرمانزوج

افزایش  منظوربهتوانند از این مدل در کار با زوجین در شهر مراغه از کارایی الزم برخوردار است و زوج درمانگران می

 .صمیمیت هیجانی در شهر مراغه استفاده کنند

 یدرمانزوجشده، طالق هیجانی، یکپارچه یرفتاردرمان ها:کلیدواژه

 

 خانواده درمانیروان و مشاوره
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کند، ولی آن خانواده صرفاً ساختار بیرونی خود را حفظ می درنتیجۀتواند صورت پنهان به خود گیرد که می

 .(Parvin, Davoodi, & Mohamadi, 2012) شودگفته می 1شود که به این حالت طالق هیجانیمیاز درون تهی 

کنند ولی روابط عاطفی سازنده و ی میو اجبار با همدیگر زندگ ضرورتبهین بنا زوج در طالق هیجانی

ونی، همیشه طالق است، یعنی پیامد طالق رسمی و قان ای طالق هیجانیمناسبی ندارند. طالق رسمی به معن

که بررسی و شناخت آن نبوده و زوایای پنهان و مستتری دارد  گونهاین هیجانی طالقاست. لکن  هیجانی

یکی از مسائل ی ایرانی به می و کیفی این پدیده در جامعهکرشد  نیازمند مطالعات فراوان و دقیق است.

اقتصادی زنان به همسرانشان اغلب مانع طالق رسمی  های ایرانی وابستگیدر خانوادهاست.  شدهتبدیلجدی 

یکی از مشکالت  سازد. طالق هیجانیرا فراهم می نیساز طالق هیجاشود و همین امر زمینهمی هاآنبین 

 .(Barzoki, Tavakoll, & Burrage, 2015) جدی در ایران است که از میزان شیوع آن آمار دقیقی در دست نیست

Bohannon داند که احساس می زوالیروبهرا اولین مرحله در طالق و بیانگر رابطه زناشویی  طالق هیجانی

بودن را مانند یک گروه اجتماعی  باهمممکن است  اگرچهشود و زن و شوهر بیگانگی جایگزین آن می

حمایت  جایبهزوجین نسبت به یکدیگر از بین رفته است. در این شرایط  هاآنادامه دهند اما جاذبه و اعتماد 

کنند و هر یک دنبال یافتن دلیل برای یکدیگر عمل می نفسعزتاز یکدیگر در جهت آزار، ناکامی و تنزل 

انتخابی بین تسلیم و  عنوانبه طالق هیجانی .(Silveria, 2016) اثبات عیب، کوتاهی و طرد یکدیگر هستند

-شود و زوجین به دلیل احساس غمگینی هر یک دیگری را آزار میتجربه می بر خودنفرت از خود و تسلط 

ای از زندگی یک زوج متأهل است مرحله ، طالق هیجانیروازاین .(Ibrahimi & Bani Fatimah, 2013) دهد

یابد و که در آن احساسات و عواطف مثبتی همچون عشق، دوستی و جذابیت زوجین نسبت به هم کاهش می

شوند. خصوصیاتی این احساسات با عواطف منفی همچون عصبانیت، خشم، نفرت و ناامیدی جایگزین می

متقابل سازنده  و روابط دهندخود را از دست می شد، ارزشدن زوجین استفاده میکه قبالً برای ارتباط دا

 .(L. Hashemi & Homayuni, 2017) دیگر وجود ندارد

یابد زوجین از دهد و همچنان که تداوم میی نهفته رخ میطور ناخواسته و به شیوه انیهیجمعموالً طالق 

 .L)کنندگیرند و احساس عصبانیت و ناامیدی بیشتری نسبت به یکدیگر پیدا مییکدیگر بیشتر فاصله می

Hashemi & Homayuni, 2017).در ایجاد و گسترش طالق هیجانی یدیتعامالت عاطفی منفی زوجین نقش کل 

 ,Lalzadeh) ینتایج مطالعه .(Rezaei, Mirzadeh Khouhshahi, & Yaghoubi Taraki, 2018) و اقدام به طالق دارد

Asghari Ebrahimabad, & Hesarsorkhi, 2015) های حل های زناشویی و فقدان مهارتنشان داد که تعارض

که نتایج مطالعات پژوهشی مؤید این نکته است هستند.  اساسی طالق هیجانی هایبینی کنندهپیش مسئله

اند بیشتر از افراد متأهل به مشاوره ارجاع را تجربه کرده افرادی که طالق یا جدایی هیجانی

                                                                                                                     
1. Emotional divorce 

http://www.jwss.ir/article_12269.html
https://link.springer.com/article/10.1007/s11482-014-9303-9
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1870057816300440
http://jss.iaut.ac.ir/article_521107.html
https://doi.org/10.1080/10502556.2016.1160483
https://doi.org/10.1080/10502556.2016.1160483
https://doi.org/10.1080/10502556.2016.1160483
http://jfr.sbu.ac.ir/article/view/14938
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/AppData/Local/AppData/Local/Temp/10.22075/jcp.2017.2203
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/AppData/Local/AppData/Local/Temp/10.22075/jcp.2017.2203
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 (Kianipour & Aminiha, 2020) نتایج پژوهشهمچنین  . (Colman, Symoens, & Bracke, 2012)اندشدهداده

با ارائه راهبردها و همچنین ایجاد بستری برای به جریان افتادن تعامالت و هیجانات مثبت  نشان داده است که

 ق هیجانی کمک کرد.به کاهش طال توانمی

وجود دارد.  آن کاهش طالق هیجانی تبعبهن و در رویکردهای مختلفی برای افزایش صمیمیت زوجی 

رفع برخی از  منظوربهاست. این رویکرد  1شدهیکپارچهدرمانی رفتاری یکردها، زوجروازاینیکی 

 & Gurman) نی را به کار گرفتپذیرش هیجا هایفن، مفاهیم و 2درمانی رفتاری سنتیهای زوجمحدودیت

Jacobson, 2015). توان همه مسائلی را که بر اثر تفاوت میان پردازان این رویکرد معتقدند که نمینظریه

تحمل خود را نسبت به  مرورزمانبهها ییرات رفتاری حل کرد. زوجزوجین پدید آمده است با تغ

تواند برساند، می هاآنها به نقاط ضعف هر یک از دهند. همچنین اگر تفاوتاز دست می هایشانتفاوت

طی زمان، حتی شادترین و  . (Gurman & Jacobson, 2015)منشأ برانگیختگی عاطفی و هیجانی جدی شود

نیز با موارد اختالف و تفاوت مواجه خواهند شد و این موارد هم بهنجار و هم  هازوجترین سالم

اما با گذشت ها راحت است ها برای بسیاری از زوج. در اوایل رابطه، پذیرش و تحمل تفاوتناپذیرنداجتناب

، این رویکرد بایدمیهایشان افول ازش در مورد تفاوتها تمایل به پذیرش، تحمل و سزمان در برخی از زوج

درمانی رفتاری زوج درواقعکننده باشد. هایشان کمکزوجین در پذیرش تفاوتتواند در کمک به می

عشق و  درزمینۀتواند در زندگی زناشویی می هاتبا استفاده از مهارت پذیرش و مواجهه با تفاو شدهیکپارچه

مانند پیوند همدالنه،  هاییفنشود با استفاده از می دادهاین رویکرد به زوجین آموزش  روابط مفید باشد، در

-ها بدون اینکه غیرریت کنند، توانایی پذیرفتن تفاوتمدی اختالفاتشان را قبل از اینکه از کنترل خارج شود،

و  تغییرقابلشناسایی آنچه به  د،منصفانه تلقی شود داشته باشند، به نیازهای هیجانی همدیگر احترام بگذارن

از مشکالت  درنتیجهاشند و داشته ب ارتباطشان و صمیمیت بیشتری در است، دست یابند تغییرقابلغیر  آنچه

در این رویکرد به این معناست که زوجین بتوانند رفتارهای ناخوشایند  شان کاسته شود. پذیرشعاطفی

به  و تربزرگ درزمینۀبررسی آن رفتار  ر،تر آن رفتاعمیق درک معنی :سرشان را به دالیل زیر تحمل کنندهم

اند نشان داده (Lalzadeh et al., 2015) ،که مطرح شد طورهمان. قدر و ارزش آن رفتار در ارتباطدانستن  خاطر

 اساسی طالق عاطفی هستند، هایبینی کنندهپیش مسئلههای حل های زناشویی و فقدان مهارتکه تعارض

تواند به میی رفتاری و حل مسئله مبادله هایفنبا استفاده از  شدهکپارچهیاری رفت درمانیزوج بنابراین

 باشد.کننده کمک هیجانیطالق  درنتیجهتعارض و زوجین در کاهش 

های درمانی است که برای مبتنی بر آن دسته از شیوه شدهیکپارچه رفتاری درمانیزوجرویکرد  درواقع

های شناختی تواند ناشی از تحریفرود. مشکالتی که میها به کار میحل مشکالت مربوط به ارتباط زوج

                                                                                                                     
1. Integrity Behavior Couple Therapy (IBCT) 
2. Traditional Behavior Couple Therapy (TBCT) 

http://fcp.uok.ac.ir/article_61446.html
https://www.amazon.com/Clinical-Handbook-Couple-Therapy-Third/dp/1572307587
https://www.amazon.com/Clinical-Handbook-Couple-Therapy-Third/dp/1572307587
https://www.amazon.com/Clinical-Handbook-Couple-Therapy-Third/dp/1572307587
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/AppData/Local/AppData/Local/Temp/10.22075/jcp.2017.2203
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بینانه و حل مشکالت ناشی از واقعهای الزم برای درک نیز فاقد آگاهی و مهارت هاآنها باشد و بین زوج

رفتاری  درمانیزوجای که در راهبردهای مداخله. (Mairal, 2015)های بین خود باشند چگونگی ارتباط

ی های هیجانشود بیشتر بر واکنشکه از روابط مختل میسازی رود هماهنگ با مفهومار میبه ک شدهیکپارچه

دارد. در اصل هدف اصلی این نوع درمان، ایجاد  تأکیدهای ناشی از آن ها و تعارضها نسبت به تفاوتزوج

تواند هایی است که همواره میو تفاوت هاآنهای فعلی موجود بین ها نسبت به تفاوتپذیرش عاطفی زوج

را در افزایش  شدهیکپارچهرفتاری  درمانیزوجها اثربخشی پژوهش . (Christensen, 2017)وجود داشته باشد

 ,Hoyer) هاصمیمیت هیجانی و جنسی زوج ،(Christensen, Atkins, Baucom, & Yi, 2010) سازگاری زناشویی

Uhmann, Rambow, & Jacobi, 2009)، الگوهای تعاملی(Baucom, Sevier, Eldridge, Doss, & Christensen, 

 (Yoo, Bartle- Haring, Day, & Gangamma, 2014)هاکاهش هیجانات منفی و سازگاری زناشویی زوج، (2011

 نیدرمازوج نشان داده است. همچنین اثربخشی (Perissutti & Barraca, 2013) بهبود الگوهای ارتباطی و

 صمیمیت و ارتباط سازنده، (Mairal, 2015) هاسازی روابط صمیمی زوجبر غنی شدهکپارچهیرفتاری 

(Sobral, Matos, & Costa, 2014) بودن دسترس و افزایش احساس امنیت، حمایت و در (Sobral & Costa, 

در پژوهشی نشان  (Karimian, Zarei, Mohammadi, & Christensen, 2017)است  تأییدشدهبررسی و  (2015

گیری مجدد در بهبود تعارض و تعهد به نسبت درمان تصمیم شدهیکپارچهرفتاری  درمانیزوجدادند که 

شناخت عوامل  درمجموع تر عمل کرده است و تغییرات ماندگارتری را سبب شده است.زناشویی موفق

. است هازوججه در حل مشکالت تو درخورهای زناشویی و مدیریت آن، یکی از روشبر بهبود روابط  مؤثر

خیص دهند، بلکه به کند تا مشکل را تشکمک می درمانگرهابه زوج  تنهانه، شناخت این عوامل، روازاین

ارتباطی خود بپردازند و الگوهای امل به ایجاد، تقویت و یا اصالح کند تا با شناختن این عوکمک می هازوج

در زندگی  هیجانیمطلوب مشکالت ثیر نانابراین با توجه به تأب؛ ست یابندو صمیمیت د مندیبه رضایت

، هاآنهای مؤثر در کاهش تعارض هایحلراه، ضرورت و اهمیت شناخت و یافتن هاآنها و فرزندان زوج

های جدید برای پژوهش درباره مشکالت زناشویی ها و جستجوی زمینهی نامناسب زوجهابهبود ارتباط

 ارد.ران و درمانگران خانواده وجود دجهت استفاده پژوهشگ

درمانی رفتاری زوج، اثربخشی باالیی را برای شدهکنترلدر چندین پژوهش تجربی و  با توجه به اینکه 

بعد پنهان  عنوانبه هیجانیایران به موضوع طالق  دانشگاهیدر مطالعات ولی  اندکردهگزارش  شدهیکپارچه

 خألبنابراین ؛ اندپرداختهمطالعات، بیشتر به موضوع طالق رسمی طالق زوجین کمتر توجه شده است و 

بررسی اثربخشی  درزمینۀکمبود پژوهش کافی به دلیل  لذا رسدمیعلمی، جدی به نظر  هایتالش گونهاین

 :دبه بررسی فرضیه زیر پرداخته ش در این تحقیق هیجانیاین شیوه درمانی در زوجین ایرانی با مشکل طالق 

 شود.میزوجین شهرستان مراغه موجب کاهش معنادار طالق هیجانی  شدهیکپارچهرفتاری  مانیدرزوج 

http://www.psicothema.com/pdf/4229.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5096782/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20350033
https://doi.org/10.1080/14681990802649938
https://doi.org/10.1080/14681990802649938
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3339273/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3339273/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24111536
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130527413700021
http://www.psicothema.com/pdf/4229.pdf
https://psycnet.apa.org/record/2015-09101-001
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19424620.2015.1106416?journalCode=rfsc20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19424620.2015.1106416?journalCode=rfsc20
http://fcp.uok.ac.ir/article_44536.html
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 روش

، با خط پایه چندگانه بود. دلیل انتخاب این روش 1روش پژوهش حاضر، آزمایشی از نوع تک آزمودنی

 ده است. اینزوجین ایرانی( بو هیجانیدر طالق شده یکپارچه رفتاری درمانیزوج) فقدان مطالعات قبلی

 پژوهش طبق طرح در این و (Engel & Papa, 2008) طرح پژوهشی از روایی درونی باالیی برخوردار است

کننده در حکم گروه تک آزمودنی، گروه کنترل وجود ندارد و خط پایه هر شرکت های آزمایشیطرح

زوج ساکن در شهر  98 جامعه آماری پژوهش حاضر شامل .(Morgan & Morgan, 2009) رل آن استکنت

به مرکز  1398در سال  هیجانی بود که با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج به دلیل مشکالت مراغه

گیری سه زوج به روش نمونه هاآنعه کرده بودند. از بین مراغه مراج امید شناختیروانمشاوره و خدمات 

بعد از مصاحبه با برای انتخاب نمونه،  نمونه پژوهش انتخاب شدند. عنوانبهداوطلبانه  طوربه -هدفمند

 16تا  8ی نمره ،ی طالق هیجانی استفاده شد. زوجینی که در مقیاس طالق هیجانیپرسشنامه از درمانگر

، حداقل یک سال زندگی 50-20دامنه سنی  بارت بودند از:ورود عهای الکدند. مداشتند انتخاب ش

های خروج عبارت بود از: مالک .پزشکیروانمشترک، حداقل تحصیالت دیپلم، عدم مصرف داروی 

دارا اختالل شخصیت،  دارا بودن، قرار داشتندر آستانه طالق  درمانی دیگر، یدر برنامه زمانهمشرکت 

 گردان.روان های روانی و استفاده از داروهایاللر اختسای بودن

 هاابزار

اسـت و  شـدهتدوین 1994در سـال  Gattmanکه توسط  هیجانیمقیاس طالق  :2(EDS) هیجانیمقیاس طالق 

مختلف زندگی است که ممکن اسـت فـرد  هایجنبهدرباره  این مقیاس شامل جمالتی .است گویه 24دارای 

نمـره  ،و پاسخ خیر 1نمره  بله،ی بله یا خیر باید به آن پاسخ دهد. پاسخ ف باشد و به شیوهبا آن موافق یا مخال

 16تا  8 احتمال جدایی ضعیف است. در نمره 8تا  0خواهد بود. در نمره  24گیرد. حداکثر نمره فرد صفر می

رات باال در این مقیاس نشان بنابراین نم؛ احتمال جدایی باالست 16احتمال جدایی متوسط و در نمره باالتر از 

 & L. Hashemi) در پـژوهش. (Mousavi & Rezazadeh, 2014) بیشـتر اسـت هیجـانیدهد که احتمال طالق می

Homayuni, 2017)  گـزارش  76/0و متوسط پایایی بازآزمـایی آن  83/0تا  61/0همسانی درونی پرسشنامه بین

 شـدهگزارش 83/0آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشـنامه  (Pourhosein & Bidast, 2014)در پژوهش  گردید.

 آمد. به دست 76/0در پژوهش حاضر پایایی این ابزار به روش آلفای کرونباخ  است.
 

                                                                                                                     
1. single-case experimental design 
2. Emotional Divorce Scale 

https://www.amazon.com/Practice-Research-Social-Work/dp/1506304265
https://us.sagepub.com/en-us/nam/single-case-research-methods-for-the-behavioral-and-health-sciences/book230622
https://doi.org/10.1080/10502556.2016.1160483
https://doi.org/10.1080/10502556.2016.1160483
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=555014
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 مداخله

ای( در قالب پروتکل دقیقه 90جلسه ) 16درمانی در این پژوهش، مداخله زوجی است که طی منظور از زوج

با مدرک  شد و توسـط پژوهشگـر لیفی پژوهشگر تدوینکتاب تأ ازجملهختلف ع مطالعاتی مدرمانی بر اساس مناب

برگزار شد.  (3906ایران ) شناسیرواناز نظام  درمانیروان پروانۀو دارای  شناسیرواندکترای تخصصی در 

 شده است.درمانی در زیر ارائه ای از طرحخالصه

ر بـ (Z. Hashemi, 2016) بـرای زوجـین افسـرده فتـاریر درمـانیزوجکتاب راهنمـای  بر اساسمحتوای جلسات 

 است. شدهارائه، (Dimijian, Martell, & Christensen, 2002) لعملاساس دستورا

رشـدی؛ حرکـت بـه  جلسه اول: ارزیابی مناسب بودن زوج برای درمان، آشنایی با مشکالت فعلی؛ اخـذ تاریخچـه

 دهی مراجعین به سمت فرایند درمان.؛ جهتبندیفرمولسمت 

اولیـه، فهـم الگوهـای تعارضـی، ارزیـابی  دهیجهـتجلسه دوم: ارزیابی مشکالت اختصاصی هر یک از زوجـین: 

 فیزیکی، ارزیابی تعهد هر یک از طرفین به درمان، ارزیابی روابط فرا زناشویی. هایخشونت

بندی، در میان گذاشتن اطالعات پرسشنامه و مصاحبه بـا جلسه سوم: بیان انتظار از درمان، ایجاد مشارکت در فرمول

 های مشکل.حوزه مشخص کردن، جویاندرمان

ه تکالیف داخل و بیرون جلسه بر مبنای اتحـاد همدالنـه، قـرار گـرفتن در جایگـاه اتحاد همدالنه، ارائ :جلسه چهارم

 ها، ارائه تکالیف داخل و بیرون جلسه بر مبنای افشای نرم.طرف مقابل، ایجاد فضای امن برای بیان دلخوری

تمرین قـرار گـرفتن در  ی اتحاد همدالنه، ارائه تکالیف بیشتر داخل جلسه بر مبنای اتحاد همدالنه،ادامه جلسه پنجم:

 جایگاه طرف مقابل.

ها، صحبت درباره مشکل بدون اتهام و سرزنش، فهم توالی تعـاملی کـه منجـر فاصله گرفتن از تعارض :جلسه ششم

 به ناکامی زوج شده است.

کـردن  . درگیرافتدمیجلسه هفتم: ارجاع مکرر همسران در تالش برای فهم مقایسه و تضاد مداوم که برایشان اتفاق 

 افتد، استفاده از صندلی مشکل.برای فهم مقایسه و تضاد مداوم که برایشان اتفاق می همسران در تالش

 عدم تالش برای تغییر طرف مقابل، اشاره به جنبه مثبت رفتار منفی.تمرین : جلسه هشتم

تـأثیر رفتـارش بـر  همسـر مهـاجم و حساس سـازیزدایی از رفتار منفی هر یک از همسران و نهم: حساسیت جلسه 

 طرف مقابل.

 از رفتار منفی همسر زداییحساسیتی جلسه دهم: ادامه

 های متناسب با نیازها.شناسایی نیازهای هر یک از زوجین، ایجاد انگیزه برای تعریف فعالیت :جلسه یازده

https://www.adinehbook.com/gp/product/9645177227
http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/vonline/etiad/manabeamoozeshi/Couple_therapy.pdf


 11                                                          ...              طالق بر شدهرچهپاکی یرفتار یدرمان زوج یاثربخش
Family Counseling and Psychotherapy, Vol. 10, No. 1 (29), 2020 

 

 ها و اجرای تکلیف.ریزی برای فعالیتدوازده: ایجاد انگیزه برای احترام به استقالل دو طرف، برنامه جلسه

تواند انجام دهد تـا رضـایت در روابـط را : شناسایی رفتارهایی که هر یک از همسران برای دیگری میجلسه سیزده

 افزایش دهند.

چهاردهم: افزایش فراوانی رفتارهای مثبت در خزانه رفتـاری روزانـه همسـران، نگـاه مجـدد فـراهم کـردن و  جلسه

 دریافت رفتارهای مثبت.

-های مخرب، آموزش مهـارت: آموزش همسران برای بحث درباره مشکالتشان بدون توسل به شیوهانزدهمجلسه پ

 گوینده و شنونده. عنوانبهها 

، مسـئلههـای تعریـف حـل ، آمـوزش و تمـرین مهـارتمسئلههای سازنده برای حل شانزدهم: آموزش بحث جلسه

 .مسئلهحل  هایمهارتآموزش و تمرین 
 

 هشپژو ی اجراشیوه

-شد. بر این اساس زوج رسانیاطالع امید مراغه یدر مرکز مشاورهاز طریق یک فراخوان  موردنظرابتدا پژوهش 

های اخالق در پژوهش جهت طبق مالک ،اعالم آمادگی کرده بودند مشکالت زناشویی به دلیلهایی که 

بعد از  ماهی زمانی بیش از دو یک بازه نامه آگاهانه را تکمیل کردند. درمشارکت در طرح پژوهش رضایت

نفر(  6زوج ) سه، های ورود را دارا بودندمصاحبه تشخیصی توسط پژوهشگر و مشخص شدن زوجینی که مالک

ای ابتدا زوج اول وارد های مداخلهبرای اجرای روشهدفمند در دسترس انتخاب شدند. گیری اساس نمونه بر

های هر ای در هفته( برای آزمودنیدقیقه 90جلسه  هفتگی )یک هجلس 16سپس درمان به مدت  .شدند طرح درمان

 ید.داجرا گر ماهه 3در پایان پیگیری ارائه شد.  گروه

 هایافته

مطالعـه مـوردی انجـام گرفـت. زوج اول:  صورتبهکه در بخش قبل توضیح داده شد، این مطالعه  طورهمان

سـاله،  39ی و کارمند بانک بـود. زوج دوم: خـانم ، شغل مرد کارشناس حسابدار32ساله و همسر  28خانمی 

سـاله شـاغل و  32خـانم زوج سـوم  سـاله و 45همسـرش دار، با تحصیالت کارشناسی میکروبیولوژی و خانه

مراحـل مختلـف  برحسبرا  هیجانیهای سه زوج در پرسشنامه طالق نمره 1ساله بودند. جدول  40همسرش 

 است. یافتهکاهشدر پایان درمان  دهد. نمرات هر سه زوجدرمان نشان می

اول، چهار آزمـون خـط  است. در این پژوهش از زوج شدهارائه زوج درصد بهبودی هر سه 1در جدول 

پایه و زوج دوم، سه آزمون خط پایه و زوج سوم دو آزمون خط پایه گرفته شد. میانگین نمرات هر سه زوج 

 3و  2، 1( بـرای طـالق عـاطفی در نمودارهـای ماههسـهری )، بعد از مشاوره و پیگیاز مشاورهدر مراحل قبل 
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نسبت به قبل از مشـاوره نشـان  توجهیقابلهای بعد از مشاوره و پیگیری کاهش آمده است. در هر مورد نمره

شود در مرحله پیگیری کاهش معناداری در متغیرهـای پـژوهش که در نمودار مشاهده می طورهماندهد. می

 جود داشته است.نسبت به خط پایه و

 . 1جدول 

 هیجانیهای مربوط به هر سه زوج در مقیاس طالق یافته
 زوجین

 مراحل مداخله

 زوج اول

 زن* مرد

 زوج دوم

 زن* مرد

 سوم زوج

 زن* مرد

 - - 14*16 خط پایه اول

 - 13*19 14*15 خط پایه دوم

 13*20 15*18 15*16 خط پایه سوم

 15*19 13*18 14*16 خط پایه چهارم

 14*17 14*16 14.25*15.75 میانگین مرحله خط پایه

 9*10 10*9 10*10 بین جلسات درمان نمره اول

 5*6 8*7 10*8 نمره دوم بین جلسات درمان

 6*6 8*6 7*6 نمره جلسه آخر درمان

 6.6*7.3 8.6*7.3 8.6*8.3 میانگین مرحله درمان

 درصد بهبودی

 پیگیری

 درصد 56.33

8*6 

 درصد 53.1

6*5 

 درصد 72

6*6 

 

  

 ایجاد تغییر معنادار بالینی در نشان داد درمان موفق به هیجانیاثربخشی این روش در کاهش طالق 

در پایان درمان،  شدهیکپارچهرفتاری  درمانیزوجدهد، نشان می هایافتهکه  طورهمان زوجین شده است.

 در زوجین شد. هیجانیدرصدی شاخص طالق  60منجر به کاهش 
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 .شودمی، نمرات زوج اول در مراحل خط پایه و درمان مشاهده شودمیمشاهده  1نمودار  که در طورهمان

 باوجود. در این زوج شودمیکاهش دیده  در پایان درمان هیجانیدر مقیاس طالق  نمرات زوج اول در

  .شودمیمنظم در کل مراحل درمان دیده  طوربهنوساناتی در خط پایه، روند کاهشی 
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 . روند تغییرات زوج دوم2نمودار 

در پایان درمان و در  هیجانینمرات زوج دوم در مقیاس طالق  ،شودمیمشاهده  2که نمودار  طورهمان

 دهد.روند رو به کاهش نشان میی پیگیری مرحله

 

 
 . روند تغییرات زوج سوم3نمودار 

در پایان درمان  هیجانیدر مقیاس طالق  در نمرات زوج سوم نیز ،شودمیه مشاهد 3که نمودار  طورهمان

 .شودمیپیگیری کاهش مشاهده  مرحلۀو در 

 شود:ارائه می 2در جدول  هیجانیمعناداری بالینی متغیّر طالق  نتایج مربوط به

  مد    
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 .2جدول 

 هیجانی متغیّر طالقآزمون در و پیش آزمونپسآزمون و تفاوت بین آزمون، پسهای پیشهنمر 

نی است؛ به این خاطر، با استفاده از ما در معناداری بالی موردنظرشاخص  درواقعشاخص تغییر پایا 

های بیماران در متغیر پژوهش، قبل و پس از درمان و نیز ضریب بازآزمایی حاصل از دو انحراف معیار نمره

به دست  4/ 63توان معناداری بالینی را تعیین کرد برابر با آن می بر پایهبار اجرای پرسشنامه نقطه برشی که 

نمره یا بیشتر  4/ 63جی که نمره او پس از درمان، در مقایسه با قبل از درمان آمد. به سخن دیگر، هر زو

فردی که به لحاظ بالینی پیشرفت معناداری نشان داده است، تلقی کرد.  عنوانبهتوان باشد را می یافتهکاهش

 6، 5، 4، 3، 2، 1 هایشمارهزوجینی که در جدول مذکور با  هیجانیتوان گفت کاهش طالق می

های تجربی تک موردی ای در طرحبالینی معنادار است. معموالً وقتی پرسشنامه ازنظر، اندشدهمشخص

ها به دلیل تکرار آید که آیا کاهش نمرات بیماران در پرسشنامهپیش می سؤالشود این چندین بار اجرا می

بنابراین ؛ ا استفاده کردنداز شاخص تغییر پای سؤالاجرا نبوده است، جاکوبسون برای پاسخگویی به این 

 ها نداشته است.توانیم نتیجه بگیریم که بهبود افراد، ربطی به تکرار آزمونمی

 گیرینتیجهبحث و 

زوجین طراحی  هیجانیدر کاهش طالق  شدهیکپارچهدرمانی رفتاری پژوهش حاضر با هدف ارزیابی زوج

با فاصله  له خط پایه و طی دوره انتظار به ترتیب وگردید. زوجین پس از احراز شرایط مشاوره و ورود به مرح

هر شش نفر نسبت به  داد کهیک هفته وارد مرحله درمان و نهایتاً دوره پیگیری شدند. نتایج پژوهش نشان 

ی این هایافته اند.درمانی داشته هایآماج، تغییرات محسوسی در ازآنپسخط پایه در فرآیند درمان و  جلسه

 طورهمان. (Christensen et al., 2010)بودی این درمان همخوان  درزمینۀتحقیقات پژوهشی با سایر  پژوهش

 Yoo) و (Sobral et al., 2014) ،(Montesi et al., 2013)، (Baucom et al., 2011)گفته شد نتایج پژوهش  قبالًکه 

et al., 2014نتایج شده بر مشکالت زناشویی است. درمانی رفتاری یکپارچهدهنده اثربخشی زوج( نشان

دهد که نتایج پژوهش حاضر نشان می هایی که اشاره شد، همخوانی دارد.پژوهش حاضر با نتایج پژوهش

داشته باشد.  شده توانسته است تغییر معناداری بر کاهش طالق هیجانی زوجینتاری یکپارچهدرمانی رفزوج

های که پژوهشیطوربهای مبنی بر نتیجه مخالف این پژوهش یافت نشد، در بررسی پیشینه پژوهش، یافته

 آزمونپیش-آزمونتفاوت بین پس آزمونپس آزمونپیش آزمودنی

1 14 8 6 

2 16 6 10 

3 15 6 9 

4 19 5 15 

5 13 6 7 

6 20 6 14 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20350033
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3339273/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22476519
https://psycnet.apa.org/record/2015-09101-001
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24111536
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24111536
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 هیجانیت در تبیین اثربخشی این درمان در کاهش مشکالاند. داده مختلف اثربخشی این درمان را نشان

نیز  (Abbasi, Bagiyan, Dargahi, & Ghamari Givi, 2015) مطالعه که نتایج طورهمانگفت  توانمیزوجین 

نشان داد عامل پیدایش مشکل در ارتباط زناشویی ممکن است ناشی از عوامل گوناگونی مانند پریشانی 

را رفع کرد  هاکاستیمناسب این  هایآموزشبا  توانمیهیجانی، اسنادهای غلط و رفتارهای اشتباه باشد که 

 کارگیریبهرفتاری،  هایجنبهبر  شدهیکپارچه رفتاری درمانیزوج تأکید ازآنجاکهخشید. و روابط را بهبود ب

رفتارهای ناشایست، اصالح رفتار و  رفتارهای مثبت و تنبیه اصول درمان رفتاری مانند تبادل رفتار، تقویت

ین پژوهش نیز است، آموزش این روش در ا هازوجتعامل نامناسب و بروز تعارض  گیریشکلجلوگیری از 

 خود را کاهش دهند. هیجانیارتباطی درست، توانستند مشکالت  هایمهارتبا کسب  هازوجنشان داد 

 هایویژگیگفت یکی از  توانمی در زوجین در این پژوهش، همچنین در تبیین نتایج درمان 

فاتشان و اختال اهتفاوتتا از  کندمیاین است که به زوجین کمک  شدهکپارچهیرفتاری  درمانیزوج

رفتاری  درمانیزوج فردمنحصربهاین ویژگی  .برای صمیمیت بیشتر استفاده کنند ایوسیله عنوانبه

و مشکالتشان،  هاتفاوت باوجودکمک کند که هیجانی د به زوجین دارای مشکالت توانمی شدهیکپارچه

و  هیجاننسبت به هم دارای  زدواجرا به دست آورند. این زوجین در ابتدای ا شانرفتهازدستصمیمیت 

و  انددادهازدستاحساس مثبت خود را  رفتهرفتهو اختالفاتشان  هاتفاوت درنتیجۀو  اندبودهاحساس مثبت 

جین با به زو شدهیکپارچهرفتاری  درمانیزوج هایفنبروز کرده است بر اساس  هیجانیطالق  صورتبه

برای صمیمیت بیشتر استفاده  ایوسیله عنوانبه هایشانفاوتتاز همین  تا کمک شد هیجانیمشکل طالق 

 کنند.

(Mairal, 2015)  ارتباطی  هایمهارتبه دلیل فقدان آگاهی از  هازوجزندگی اغلب  درواقع کندمینیز عنوان

 رفتاری درمانیزوج. شودمیو سبک ارتباطی ناسالم به یک رابطه ایستا و بدون صمیمیت تبدیل 

 کارگیریبهی دارای مشکل و بدون مشکل و با هازوجبا بررسی تفاوت ارتباطی موجود بین شده یکپارچه

رعایت احترام متقابل، درک و فهم آداب اجتماعی و پرهیز از خطاهای  ارتباطی مناسب مانند هایمهارت

نیز نشان داده  (Symanski & Hilton, 2013). پژوهش کندمیدر برقراری ارتباط کمک  هازوجشناختی، به 

یی که فقدان صمیمیت در رابطه هستند با هازوجبیشتر در مورد  شدهرچهیکپا رفتاری درمانیزوجاست 

نشان داد  (Sobral et al., 2014) پژوهش همسو با نتایج پژوهش موفقیت همراه است. عالوه بر این، نتایج این

آموزد تا از طریق افزایش احساس امنیت و حمایت، در ها میبه زوجشده یکپارچه رفتاری درمانیزوج

افزایش صمیمیت و ارتباط،  هایروشمناسب به نیاز همسر، ایجاد رفتارهای امن،  دهیپاسخدسترس بودن، 

دریافتند  (Montesi et al., 2013) ارتباطی درست و مطلوب رفتار خود را اصالح کنند. هایمهارتآموزش 

را افزایش و  هاآن، امنیت و رفتارهای امن هازوجاز طریق بازسازی روابط شده یکپارچه تاریرف درمانیزوج

http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2190-en.html
http://www.psicothema.com/pdf/4229.pdf
https://psycnet.apa.org/record/2013-07239-001
https://psycnet.apa.org/record/2015-09101-001
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22476519
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. از طرفی به دلیل دهدمیکاهش یی، میل به ترک رابطه و طالق را موجود زناشو هایکشمکشو  هاتعارض

نحوه بیان نیازها و  و هازوجروابط بین  سازیغنیبر اصالح و شده یکپارچه رفتاری درمانیزوجکه  تأکیدی

دارد، موجب مراقبت کردن زن و شوهر از هم  هازوجهر یک از  مندیبهرهبرآوردن نیازها و میزان بیان 

 ,Mairal)ثیر به سزایی بگذارد. ها تأزوج هیجانیروابط د بر صمیمیت و توانمی درمجموعو  شودمی دیگر

-های کالمی و غیرها اعم از برقراری تعاملسازی روابط صمیمی زوجکند در این روش، غنییمبیان  (2015

-می غیرکالمیکالمی و  هایکنندهتقویتگرفتن و همچنین  در آغوشمس، ل ازجمله خود ابرازیکالمی، 

 ثیر مثبتی داشته باشد.تواند بر روابط و بهبود صمیمیت تأ

ها ممکن است مربوط به عدم بیان ری روابط درست و صمیمانه بین زوجاتوان گفت عدم برقربنابراین می

 ,.Sobral et al)دیگر باشد. افزون بر این پژوهش همچنین عدم آگاهی از احساسات یک ، احساسات وهاهیجان

نیز همواره در ایجاد نزدیکی با همسرشان دچار احساس ترس، خجالت و  هاآندر مورد زنان نشان داد  (2014

 کارگیریبه ازآنجاکهلذا  کنندمی زدگیدلو به این دلیل از ازدواج خود احساس نارضایتی و  شوندمیشرم 

تواند ، میکندمی کمک اهزوجسازگاری  به آگاهی از این احساسات وشده یکپارچه رفتاری درمانیزوج

تواند میزان صمیمیت ند زیرا میتر کز درخواست حمایت و آرامش را آساننیز ابرا گیرکنارهی هازوجدر 

 را افزایش دهد. هاآن، جنسی و سازگاری زناشویی هیجانی

ابط بر این فرض است که ایجاد پذیرش یک قدم اساسی در افزایش رو شدهیکپارچهرفتاری  درمانیزوج 

درمانی رفتاری را حول این کوشد تا رویکرد سنتی به زوجها است. این روش درمانی میزوج بین فردی

ها به این معنی نیست. پذیرش در این حیطه تغییرقابل هازوجهای روابط اندیشه بازسازی کند که تمامی جنبه

کی خود را حفظ کنند. پذیرش به ها تالش کنند تا علیرغم مشکالت الینحل صمیمیت و نزدیاست که زوج

ممکن است، شناسایی و  هاآنرا که احتمال تغییر  بین فردی مسائلهایی از کند تا جنبهزوجین کمک می

 .(Christensen, 2017) مدیریت کنند

یک رویکرد فردنگر به درمان دارد و بر این باور است که رضایت  شدهرچهیکپارفتاری  درمانیزوج

به عادت تبدیل  مرورزمانبهها کنندهتواند بر اثر گذشت زمان کاهش یابد به خاطر اینکه تقویتزناشویی می

 کنندزوجین صرف همدیگر می را که دهد. از طرفی زمانیشوند و این لذت روابط زوجین را کاهش میمی

یابد که ممکن است با رخدادهای خاص زندگی )مثل تولد یک کودک، مشکالت مالی و ...( کاهش می

 شود.خود به کاهش صمیمیت عاطفی منجر می نوبهبه همآنناسازگاری را بین زوجین بیشتر جلوه بدهد که 

، گرایش اخیر گردیعبارتبه؛ رفتاردرمانی است« موج سوم»جزئی از  شدهیکپارچهرفتاری  درمانیزوج

های رفتاری رادیکال، بافتی و مبتنی بر های رفتارگرایی و ابداع درمانبه بازگشت به ریشه گرانرفتاردرمان

پذیرش در رویکرد درمانی دارای دو مؤلفه مهم است؛ اولین  .(Gurman & Jacobson, 2015)پذیرش است 

http://www.psicothema.com/pdf/4229.pdf
http://www.psicothema.com/pdf/4229.pdf
https://psycnet.apa.org/record/2015-09101-001
https://psycnet.apa.org/record/2015-09101-001
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5096782/
https://www.amazon.com/Clinical-Handbook-Couple-Therapy-Third/dp/1572307587
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 درمانیزوجاست؛ اغلب رویکردهای  «ای برای صمیمیتوسیله»به  «مشکالت»مؤلفه تالش برای تبدیل 

کرده  خاطرنشانکه ویل  طورهمان وجودبااینکنند. مانع موفقیت در درمان تعریف می عنوانبهمشکالت را 

تواند راهی برای ایجاد می «مشکالت»باط از طریق خود تعارضات بهبود یابد. است ممکن است یک ارت

کشمکشی که  رها کردناست؛ یعنی  «رها کردن»نزدیکی باشد. دومین بعد پذیرش، کمک به همسران در 

 هایفن؛ زیرا تغییرندهای در دسترس برای پذیرش یکی از روش هایفنشود. برای تغییر یکدیگر ناشی می

ن برای تغییر یکدیگر قبل از اینکه در جستجوی درمان باشند مشکل اصلی است و پذیرش نوعی تغییر همسرا

 & Gurman) رها کردن کشمکش بهترین راه تغییر است درواقعتواند اتفاق بیفتد، است که در همسران می

Jacobson, 2015). های ها و تفاوتای برای مقابله با ناسازگاریوسیله عنوانبهخالصه به پذیرش  طوربه

 واسطهبهشود و هدف این کار ایجاد صمیمیت بیشتر تن داده می حلغیرقابلو مشکالت  تلفیقغیرقابل

است.  هاآنکندن هایی برای ایجاد صمیمیت تا تالش برای از ریشهروش عنوانبهمشکالت و اختالفات 

که دوست ندارند را یاد بگیرند حتی اگر ترجیح  هایی از همسرشانتوانند تحمل ویژگیاغلب همسران می

شوند، با پذیرش موجب ایجاد تغییر می هاآنها ناپدید شوند حداقل برای برخی از دهند که آن ویژگی

اساسی در این زمینه  هایهارتماین درمان آموزش  نیست. هدف پذیرامکانهای مستقیم تغییری که از روش

توان به ساسی برای زندگی زناشویی سالم میهای اتوان نتیجه گرفت که با آموزش مهارتبنابراین می؛ است

 زوجین در بهبود روابطشان کمک کرد.

 پژوهش ها و پیشنهادهایمحدودیت

 توانهای این پژوهش میودیتمحد ازجملهتر، نیاز به مطالعات بیشتر است. گیری قطعیالبته برای نتیجه 

نابراین ب؛ مدت را نام بردو زمان پیگیری کوتاه موردبررسیبودن متغیر  خود گزارشی، در دسترسگیری نمونه

 هایدورهات پیگیری را در مانند مصاحبه استفاده شود و مطالع هاروششود از سایر در این راستا پیشنهاد می

های فتن نتایج، حجم نمونه در محدودهقابلیت تعمیم یا منظوربهنمایند و  )حداقل یک سال( دنبال تریطوالنی

شود اثربخشی این روش را قرار گیرد. همچنین پیشنهاد می موردمطالعهمتفاوت از ازدواج  هایزمانسنی و 

قرار دهند. در پژوهش حاضر هم درمان و هم سنجش را یک نفر  موردبررسی هاروشدر مقایسه با سایر 

احتمالی و اعتماد بیشتر به نتایج، در  هایسوء گیریشود برای جلوگیری از ام داد، پیشنهاد میانج

بالینی تک موردی روشی خالقانه  کار آزماییهای آینده از دو متخصص استفاده شود. گرچه شیوه پژوهش

به این حوزه  مندعالقهها به محققان برای بررسی اثربخشی درمان است، جهت باال بردن اعتبار بیرونی یافته

پیشنهاد  قرار دهند. همچنین موردبررسیهای گروهی شود که این درمان را در چارچوب طرحپیشنهاد می

یکرد در حل مشکالت رواز این و مراکز دولتی و خصوصی متولی آموزش خانواده،  هاسازمانشود می

 زناشویی و خانوادگی استفاده کنند.

https://www.amazon.com/Clinical-Handbook-Couple-Therapy-Third/dp/1572307587
https://www.amazon.com/Clinical-Handbook-Couple-Therapy-Third/dp/1572307587
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 اخالق پژوهش

ها و ضوابط اخالقی انجمن ای است، بنابراین مالکهای مداخلهکه پژوهش حاضر از نوع پژوهشنبه دلیل ای

که یک طوریشناسی و مشاوره ایران در نظر گرفته شد. بههای اخالقی سازمان نظام روانشناسی آمریکا و مالکروان

شناختی رازداری رعایت شود، سالمت روان نامه آگاهانه کتبی با در نظر گرفتن نکات زیر تدوین گردید: اصلرضایت

ها کنندگان در اولویت قرار گیرد، اگر افراد تمایل به شرکت در روند درمان نداشته باشند به درخواست آنشرکت

های علوم پزشکی گانه مصوب کمیته کشوری اخالق در پژوهش 26احترام گذاشته شود. همچنین بر اساس کدهای 

)هماهنگی پژوهش با موازین دینی  20ها در جهت پیشرفت دانش بشری(، کد اصل از یافته)منافع ح 2و  13کدهای 

 و فرهنگی( رعایت شد.

 مشارکت نویسندگان

ها و نگارش مقاله را به عهده داشت و نویسنده دوم، در آوری دادهی اول، اجرای درمان، جمعدر این مطالعه نویسنده

 ت داشت.ها و نگارش مقاله مشارکتحلیل داده

 منابع مالی

 این مطالعه با هزینه شخصی محققان انجام شد. 

 هادادهدسترسی به مواد و 

 در دسترس محققان قرار دارد. آسانیبهدر این پژوهش از پرسشنامه طالق هیجانی استفاده شد. این پرسشنامه  

 کنندگانمشارکتاخالقی و رضایت  تائید

اطمینان دادند که نتایج تحقیق  هاآنرضایت آگاهانه را پر کردند و محققان به در پژوهش فرم  کنندگانمشارکت همه 

 رعایت شد. 20و  13، 2پزشکی، کدهای  هایپژوهشکد رایج اخالق در  26 ازمحرمانه خواهد بود. 

 رضایت برای انتشار

 نویسندگان از انتشار این مقاله رضایت کامل دارند 

 تصریح درباره تعارض منافع

دانشگاه مراغه و  علمیهیئتژوهش با منافع شخص یا سازمانی منافات ندارد. نویسنده اول این پژوهش عضو این پ 

 باشند.می دکترای دانشگاه محقق اردبیلی التحصیلفارغدوم  نویسنده

 سپاسگزاری

 ، کمال تشکر و قدردانی را دارند.کنندگان در این پژوهشز همه شرکتنویسندگان ا 
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