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  5911اول فروردین  ی /هفته165 ی /شمارهمو هشت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 7/8/8933تاریخ چاپ:  7/88/8932تاریخ پذیرش:  82/7/8932تاریخ دریافت: 

  
افراد  ییزناشو  یزندگ تیفی( بر کNCT) یتی( و درمان رواEFT) مدار جانیدرمان ه یاثربخش ی سهیمقا

 متعارض با همسر

 
 3پرور گل محسن، 2یفرهاد یهاد، 1ترکان رضایعل

 
 

چکیده

 و یتیروا درمان یاثربخش ی سهیمقا هدف با پژوهش، نیا. دارد ها آن فرزندان و نیزوج یزندگ تیفیک بر یتوجه قابل یمنف راتیتأث افراد، روابط یآشفتگ مقدمه:

 .شد انجام افراد یزندگ تیفیک بر مدار هیجان

 آفتاب ی مشاوره مراکز به کننده مراجعه ناسازگار افراد از نفر 54 شامل یآمار ی نمونه و آزمون پس و آزمون شیپ با یشیآزما مهین نوع از حاضر، پژوهش طرح ها: روش

 .کردند افتیدر را خود گروه به مربوط یها درمان جلسه، 4 در مداخله، یها گروه. گرفتند قرار گروه سه در یتصادف طور به که بود اصفهان شهرستان در عشق راه و مهر
8 یها آزمون از استفاده با شده یآور جمع اطالعات. شدند یابیارز یباسب یزندگ تیفیک ی نامه  پرسش از استفاده با ها یآزمودن

χ و ANCOVA، یبیتعق  آزمون 
Bonferroni آزمون و One-way ANOVA افزار نرم زین و SPSS 8 آزمون از ،یاستنباط آمار سطح در. دیگرد یواکاو

χ و تیجنس یفراوان عیتوز ی سهیمقا جهت 
 یبیتعق  آزمون و ANCOVA آزمون از و گروه سه نیب در سن نیانگیم ی سهیمقا جهت One-way ANOVA آزمون از گروه، سه نیب در التیتحص سطح

Bonferroni شد استفاده افراد ییزناشو  تیفیک بهبود بر یدرمان ی مداخله ریتأث یابیارز یبرا. 

 شاهد، گروه در. شد دهید مدار جانیه گروه در تفاوت یاندک با آن از پس و یدرمان تیروا گروه در ییزناشو  یزندگ تیفیک شیافزا نیشتریب ،یکل طور به ها: یافته

 .دیگرد مشاهده  آزمون شیپ به نسبت  آزمون پس ی مرحله در یزندگ تیفیک دار یمعن ریغ کاهش

 .اند داشته یدار یمعن یاثربخش ییزناشو  یزندگ تیفیک شیافزا در شاهد گروه به نسبت مدار جانیه و یدرمان تیروا بر یمبتن یها مداخله گیری: نتیجه

 یزندگ تیفیک ؛مدار هیجان درمان ؛یدرمان تیروا واژگان کلیدی:

 
 یزندگ تیفی( بر کNCT) یتی( و درمان رواEFT) مدار جانیدرمان ه یاثربخش ی سهیمقا .محسن پرور ، گلیهاد ی، فرهادرضایعل ترکان ارجاع:

 8-7(: 468) 92؛ 8933مجله دانشکده پزشکی اصفهان . افراد متعارض با همسر ییزناشو 

 

 مقدمه

 ارتباطات یکل تیفیک یابیارز در یاساس نقش ،ییزناشو  روابط تیفیک

 است یبعد چند یمفهوم ،ییزناشو روابط تیفیک(. 1) دارد یخانوادگ

 ت،یرضاا  ،یساازگار  مانناد  نیزوجا  ارتباا   گونااگو   ابعااد  شامل و

 ییزناشاو   روابط تیفیک Marx(. 2) شود یم تعهد و انسجام ،یشادمان

 ییهاا  وهیشا  ی جهینت ،ییزناشو  روابط تیفیک»: کند یم فیتعر نیچن را

 هیا زاو سه) مثلث نیا در را خود مند نظام طور به متأهل افراد که است

 یهد سازما ( یرونیب ی هیزاو و یهمسر ی هیزاو ،یدرون ی هیزاو شامل

 تیا فیک ،Bradburyو  Fincham ی هیا نظر اساا   بار (. 3) «کنناد  یم

 و شاوهر  و ز  تعامال  ی نحاوه  تابع یشادمان زا یم و ییزناشو روابط

 . (4) است یزندگ یزا تنش یها تیموقع با ها آ  ی مقابله یها وهیش

 یتا یروا درماا   ،کیفیات زناشاویی   درماا   یكردهاا یرو از یكی م

(Narrative couple therapy ای NCT )توساط  کاه  است White  و

. دیا گرد هیا ارا مادر   پسات  میپاارادا  NCT بر یمبتن و( 5همكارا  )

 یهاا  تیا روا از یناشا  را یزوجا  یآشفتگ یسببشناس ،NCT كردیرو

 دهاد  یم شكل را زوجین تیهو که کند یم تبیین مشكل از شده اشباع
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 ی شایوه  و هاا  آ  یفعلا  یرفتارهاا  ت،ینها در و یشناخت یندهایفرا و

 NCT كارد یرو. دهاد  یم قرار تأثیر تحت را ندهیآ یها چالش با مقابله

 یهاا  تیا روا ییباازگو  و یبازساز با تا کند یم کمک آشفته زوجین به

 را ینینو ی تجربه و دهند وسعت خود یرو پیش یها نهیگز به د،یجد

 کاه  داد نشاا   یگار ید ی مطالعاه (. 6) باشاند  داشته مشترک یزندگ از

 شیافازا  و یارتبااط  یالگوهاا  صامیمیت،  بهباود  باعث یتیروا درما 

  (.7) شود یم زوجین ییزناشو تیرضا

  مااادار هیجاااا  درماااا  درماااا ، یهاااا ماااد  از گااارید یكااای

(Emotionally focused therapy ایاا EFT )توسااط کااه اساات 

Johnson  وGreenberg (8 )نیااا دگاهیااد از. اساات  شااده ابااداع 

 یهاا  آسای   ایا  منیناا یدلبستگ از یناش ییزناشو  تعارضات كرد،یرو

 نظیار  ییربناا یز و اولیاه  هیجاناات  کیا تحر باعاث  که است یدلبستگ

 پاووهش  جینتاا (. 9) شاود  یما  فرد در شد  ترک از تر  ای اضطراب

Burgess (  11و همكارا ) گاروه  در ییزناشو  یسازگار که داد نشا 

EFT باه  توجاه  باا . بود باالتر  یشناخت گروه از یدار یمعن صورت به 

 یشناخت روا  ،یستیز سالمت بر یزوج ی رابطه یآشفتگ یمنف تأثیرات

 باه  یپووهش تاکنو  که نكته نیا و ها آ  فرزندا  و زوجین یاجتماع و

 نپرداخته مدار هیجا  درما  با یتیروا درما  یاثربخش یتطبیق ی سهیمقا

 صاورت  باه  پیشاین  یها پووهش تمام یبیتقربه طور  ،یطرف ازو  بود

بودناد   پرداختاه  یهیجان و یشناخت ،یرفتار ابعاد یبررس به یبعد تک

 باه  هاا،  آ  باین  یحلقو علیت وجود به توجه با ،یاساس بعد سه نیا و

 آشافته  زوجاین  رواباط  در یسیساتم  نگااه  کی در و زما  هم صورت

 یكردهاا یرو یکاربرد یبررس رو، نیا از. اند نگرفته قرار یبررس مورد

 باه  کماک  در كردهاا یرو نیا ا از کیا  کدام که نیا و درما  در مطرح

باه   یضارور  اسات،  توانمنادتر  ها آ  یزندگ تیفیک شیافزا و نیزوج

 .دیرس یم نظر

 قارار  مطالعاه،  نیا ا در نوآوراناه  ی جنباه  نیتر مهم گر،ید یسو از

 و( یفارد  درماا   کیا )ناه   درما  کی عنوا  به یدرمان تیروا گرفتن

 درماا   ناام  باه  یا شاده  شاناخته  درماا   درکنار آ  گرفتن قرار سپس،

انجاام   از هاد   ن،یبنابرا. است ییزناشو یزندگ تیفیک بر مدار جا یه

 دو یاثربخشا  زا یا م و موجاود  یهاا  تفااوت  یبررسا  حاضر، پووهش

 زوجاین  ییزناشاو   یزنادگ  تیفیک بر تأثیر در EFT و NCT كردیرو

 درما  ایآ»که  بود نیاحاضر  ی مطالعه یاصل سؤا . بود تعارض یدارا

 یهاا  زوج ییزناشاو   یزنادگ  تیا فیک بار  یتا یروا درما  و مدار جا یه

 کیا  کدام» که نیا ن،یهمچن و «است؟ یاثربخش یدارا تعارض یدارا

 .«؟ دارند نیزوج یزندگ تیفیک در یشتریب یاثربخش كردهایرو از

 

 ها روش

 و آزماو   شیپا ناوع   از یشا یآزما ماه ین ی مطالعه کی حاضر، پووهش

 را یا ا ینیباال  ییکارآزما ثبتبود که در مرکز  شاهد گروه با آزمو  پس

 . دیگرد ثبت IRCT20200104045997N1 کد با

  شااهد  گاروه  کیا  و مداخلاه  گروه دو از استفاده با پووهش، نیا

 شاامل  پاووهش،  یآماار  ی جامعاه . شاد  انجاام  یتصادف ینیگزیجا با

 ی مشااوره  مراکاز  باه  کاه باود   ییزناشو تعارضات یدارا افراد ی هیکل

 نیا یتخصص تیفعال لیدل به- اصفها  شهر در عشق راه و مهر آفتاب

 . کردناد  مراجعاه  1397 ساا   در -یدرماان  خانواده ی نهیزم در مرکز دو

  ورود طیشارا  کاه  نیزوجا  از کیا  هار  از نفر 45 تعداد جامعه، نیا از

 دساتر   در و آساا   یریا گ نموناه  صاورت  باه  داشاتند،  را مطالعه به

 .  شدند انتخاب

 آزاد دانشاگاه  اخاال   ی تاه یکم از اخاال   ی هیا دییتأ اخذ از پس

( باااااه کاااااد  خوراساااااگا ) اصااااافها  واحاااااد یاساااااالم

Code:IR.IAU.KHUISF.REC.1398.046 ی نامه تیرضا کس  و 

 سپس، و کیدموگراف اتیخصوص ابتدا مطالعه، در حاضر افراد از یکتب

  ییزناشااو  تیاافیک ی نامااه پرسااش اسااا  باار آنااا  ییزناشااو  تیاافیک

  .شد یابیارز( 12-11)

 ساه  یبراMiller (13 )و  Hollist ی مطالعه در نامه پرسش ییایپا

 و 81/1 ،79/1 از  یا ترت باه  انساجام و  تیرضاا  توافق، ا یمق خرده

 ت،یرضاا  توافاق،  یبارا  زیا ن ییروا  یضرا. است  شده گزارش 91/1

 در کاه  باود  33/1 و 44/1 ،32/1 ،42/1 برابار   یترت به کل و انسجام

  (.P < 111/1)  است  بوده یدار یمعن سطح در رابطه ها آ  ی همه

 تحات  افاراد  تماام  اطالعاات،  ی هیا اول ثبات  از پاس  بعد، گام در

 کماک  به کنندگا  شرکت سپس، و گرفتند قرار ییزدا تشنج ی مشاوره

 مادار،  جاا  یه ی نفره 15 گروه سه به یتصادف اعداد صیتخص افزار نرم

 و ماادار جااا یه گااروه دو. شاادند میتقساا شاااهد و یدرمااان تیااروا

 یكردهایرو طبق ساعته، کی یدرمان ی جلسه 5 یط در یدرمان تیروا

 توساط  مشااوره  تحات ( 15) یدرمان تیروا و( 14) مدار جا یه درما 

 قارار ( مشااوره  ی رشاته  یدکتار  ی آموختاه  داناش ) درمانگر  زوج کی

 2 و 1 جاداو   در NCT و EFT جلساات  یمحتوا ی خالصه. گرفتند

 .است آمده

 كارد یرو کیا  مادار،  جاا  یه درما  كردیرو که است ذکر به الزم

 علت، نیهم به که است نیزوج مشكالت درما  در باال توا  با دیجد

 یتاازگ  به ،یطرف از. باشد یم مطرح ایدن در استاندارد كردیرو عنوا  به

 باا  آ  یسازگار و مراجع دگاهید یرو بر تمرکز لیدل به یتیروا درما 

 .  است  گرفته قرار محققا  توجه مورد مختلف یها فرهنگ

 به که ییزدا تشنج ی مشاوره ی جلسه هما  تنها زین شاهد گروه در

  اتماام  از پاس  اماا  ؛دیا گرد انجاام  ،ردیا گ یما  صورت معمو  صورت

 نظار  در زین ها آ  یبرا یدرمان جلسات اطالعات، یآور جمع و مطالعه

 .  شد گرفته
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 Emotionally focused therapy (EFT) جلسات یمحتوا ی خالصه. 1 جدول

 جلسات یمحتوا ها گام جلسات

 ی جلسه

 اول

 با یدلبستگ ینيازها و ها بيآس بستر در نيزوج ی رابطه نیآفر مشکل لیمسا استخراج و توصيف ،یمشارکت یدرمان ی رابطه یبرقرار اول گام

 انعکاس انواع یها کيتکن از استفاده

 کيتکن از استفاده با یزوج ی آشفته ی رابطه درتکرار شونده  یمنف یتعامل یها چرخه توصيف و تشخيص یراستا در نيزوج به یده جهت دوم گام

 ها استعاره کاربرد و یواقع و ینيع تجارب به( دادن بسط)  دیتشد و یاعتباربخش

 ی جلسه

 دوم

  استفاده با یمنف یتعامل یها چرخه یربنایز به عنوان هیثانو و اوليه یها جانيه به یابی دست و ییشناسا یراستا در نيزوج به یده جهت سوم گام

 یريردگ فن از

 و هیثانو و اوليه یها جانيه ییشناسا و یدلبستگ ینيازها و ها بيآس چهارچوب در یارتباط مشکالت مجدد یده قاب جهت در نيزوج به کمک چهارم گام

 در دیبا همسر دو هر که یطور به ن؛يزوج آشفته ی رابطه یاصل عاملعنوان  به  یمنف یتعامل یها چرخه یساز یبرون سپس، و یمنف یتعامل یها چرخه

 Repeat, Images, Slow, Soft, Simple, and Client's Words یها مهارت از گام، نیا در. ندیآ قیفا آن بر یمشارکت یتالش

(RISSSC) شود یم استفاده. 

 ی جلسه

 سوم

 خود از ییها بخش و احساسات ،یدلبستگ یها بيآس و نيازها خصوص در جانبه دو رشیپذ و ادراک گسترش یراستا در نيزوج به کمک پنجم گام

 جانيه دیتشد و توسعه یها کيتکن از استفاده با ،شده انکار ایرها شده  فرد توسط

 از استفاده باها  آن یاعتبارساز یب ای سرکوب برابر در همسر یهيجان تجارب و احساسات به یاعتباربخش و رشیپذ خصوص در نيزوج به کمک ششم گام

 نيزوج نيب Enaction جادیا و شیواگو کيتکن

 ی جلسه

 چهارم

 با منیا ی مدارانه بسته دل ی رابطه امتداد در یعاطف پيوند مجدد یساختاردهمنظور  به احساساتشان و نيازها ابراز خصوص در نيزوج به کمک هفتم گام

 یساز میمال و مجدد یريدرگ یها کيتکن از استفاده

 ی جلسه

 پنجم

 ی کهنه مشکالت یبرا برد -برد تعارض حل نینو یها وهيش افتنی وله أمس حل و یارتباط یها مهارت بهبود ی زمينه در نيزوج به کمک هشتم گام

 یاثربخش و انعکاس یها کيتکن از استفاده با یارتباط

 و فراخوان یده پاسخ یها کيتکن از استفاده با نيزوج ینوپا ی مدارانه بسته دل و یهيجان یپيوندها و نینو یتعامل مواضع به یبخش استحکام نهم گام

 مجدد یده چارچوب

 

 .  شد ثبت و یابیارز آنا  ییزناشاو   تیا فیک گار ید باار  جلسات اتمام از پس ،یینها گام در

 

 Narrative couple therapy (NCT) جلسات یمحتوا ی خالصه. 2 جدول

 جلسات یمحتوا ها گام جلسات

 ی جلسه

 اول

  یزندگ از عميق و هیپرما یها فيتوص ابراز تسهيل با یشخص یها تیروا و مشکالت بيان یبرا نيزوج یده جهت و یدرمان اتحاد جادیا اول گام

 مراجع توسط

 متفاوت ییها دگاهید از مشکل ازشده  اشباع  یها تیروا یبازنگر ها، تیروا در قالب طرح و هیما درون کشف ها، تیروا ییبازگو و یبازنگر دوم گام

 ی جلسه

 دوم

 یها تیروا با مقابله یبرا نيزوج در یستگیشا احساس جادیامنظور   به زوجين یها تیروا در استثنا موارد وفرد  منحصر به  جینتا یجستجو سوم گام

 نیآفر مشکل حاکم

 از استفاده باشده  مطرح  یها تیروا در موجود یاستثنا موارد بر  هيتک با و حاکم یها خطابه تبيين با مشکل ازشده   اشباع یها تیروا ییساختارزدا چهارم گام

 نيزوج از مشکالت کردن جدا و ساختارشکن یها پرسش یدرمان یها کيتکن

 ی جلسه

 سوم

 و مشکل یگذار نام و یساز یبرون یدرمان یها کيتکن از استفاده با مشترک یخارج دشمنعنوان  به  نيزوج یبرا مشکل مجدد یده قاب پنجم گام

 یشخص تیهو فیبازتعر

 به نسبت نيزوج در تعهد جادیا وآسا  معجزه یها سؤال یدرمان تکنيک بر  هيتک با مشکل بدون ارتباط نده،یآانداز  چشم توصيف و یگذار هدف ششم گام

 اثرات و ها تیاولو یبررس یدرمان تکنيک قیطر از شده  نييتع یها ارزش و اهداف

 ی جلسه

 چهارم

 یدرمانشده با کاربرد تکنيک  یساز مقابله با مشکل برون یاز همسران برا کیدر هر  یفرد و برون یفرد منابع درون ی کشف و بسيج کليه هفتم گام

 «کردن آن هیتغذ یجا دادن به مشکل به  یگرسنگ»

 ی جلسه

 پنجم

و  نيزوج دیخط سير جد یبر مبنا ندهیاز حال تا آ یزندگ یبرا نینو یتیروا یسیاز گذشته تا حال و بازنو یزندگ تیروا یبازنگر هشتم گام

 نيجزو یها تيو موفق ها افتيبه ره یبخش استحکام
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 همطالع مورد گروه سه نیب در افراد کیدموگراف اتیخصوص ی سهیمقا و نییتع. 3 جدول

 گروه

 اتیخصوص

 Pمقدار  شاهد مدار جانیه یدرمان تیروا

 )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد

 915/0 7( 7/46) 8( 3/53) 7( 7/46) مرد تيجنس

 8( 3/53) 7( 7/46) 8( 3/53) زن

 سطح

 التيتحص

 660/0 0( 0) 1( 7/6) 0( 0) پلمیردیز

 4( 7/26) 5( 3/33) 4( 7/26) پلمید

 11( 3/73) 9( 0/6) 11( 3/73) یدانشگاه التيتحص

  اریمع انحراف ± نیانگیم اریمع انحراف ± نیانگیم اریمع انحراف ± نیانگیم  

 284/0 60/66 ± 81/8 40/34 ± 45/9 13/38 ± 02/6  سن )سال(

 

 22 ی نساخه  SPSS افزار نرم وارد شده یآور جمع اطالعات ،پایا  در

(version 22, IBM Corporation, Armonk, NY ) ساطح  در. شاد 

 و یفراوانا  ار،یا مع انحارا   ن،یانگیم رینظ ییها شاخص از ،یفیتوص آمار

 ی ساه یمقا جهات  2χ آزماو   از یاستنباط آمار سطح در و یفراوان درصد

 آزماو   از گاروه،  ساه  نیب در التیتحص سطح و تیجنس یفراوان عیتوز

One-way ANOVA و گاروه  سه نیب در سن نیانگیم ی سهیمقا جهت 

 ریتاأث  یابیارز یبرا Bonferroni یبیتعق آزمو  و ANCOVA لیتحل از

 تماام  در. شاد  اساتفاده  افاراد  ییزناشو  تیفیک بهبود بر یدرمان ی مداخله

 .شد گرفته نظر در یدار یمعن سطحبه عنوا   P < 151/1 ها، آزمو 

 

 ها افتهی

 15 گاروه  ساه  در) طاال   یمتقاضا  افراد از نفر 45 حاضر، ی مطالعه در

 یآماار  نظار  از که گرفتند قرار( شاهد و مدار جا یه ،یدرمان تیروا ینفر

 بودناد  همساا   التیتحصا  ساطح  و تیجنس سن، نظر از گروه سه نیا

(151/1 < P( ) 3 جدو.) تیا فیک اریمع انحرا  و نیانگیم ،4 جدو  در 

 .است آمده یزمان ی مرحله دو در پووهش گروه سه در ییزناشو 

 درماا   و یدرماان  تیا روا ریتاأث  گفت توا  یم ،5 جدو  با مطابق

 شااهد  گاروه  باه  نسابت  آ  بعد سه و ییزناشو تیفیک بر مدار جا یه

 تفااوت  مداخلاه،  گاروه  دو نیبا  ی ساه یمقا در اما است،  بوده متفاوت

 .نشد مشاهده یدار یمعن

 

 بحث

 یدرماان  كارد یرو دو کاه  باود  نكته نیا متضمن حاضر پووهش ی فرضیه

 ریمقااد  ،ییزناشاو  یزنادگ  تیا فیک متغیر بر مدار جا یه و یدرمان تیروا

 و ییزناشاو   یزنادگ  تیا فیک که داد نشا  جینتا. دارند یمتفاوت یاثربخش

 طاور  باه  مادار،  جاا  یه گاروه  در و یدرماان  تیا روا گروه در آ  بعد سه

 همكاارا   و یاساكندر  پاووهش . اسات  شاهد گروه از شتریب یدار یمعن

 زا یا بر م یدرمان تینشا  داد که روا حاضر پووهش جینتا با همسو( 16)

 ریساا  جینتاا  زیا ن و باشاد  یمزنا  اثربخش  ییزناشو یدر زندگ تیرضا

 متمرکاز  درماا   کاه  داد نشا ( 17و همكارا  ) یرچیدم یصدر پووهش

 نیزوجا  ی رابطاه  تیا فیک بهبود و ییزناشو  تعارض کاهش در جا یه بر

 مداخلاه  نیا ا بساتن  کاار  باه  کاه  کارد  ا یب توا  یم رو،  نیا از. بود مؤثر

 بهباود  و نیزوجا  ارتباا   یآشافتگ  کاهش یبرا یمؤثر راهكار همچو 

 .است آزمود  قابل را یا یشهرها ریسا در همسرا  ییزناشو تیفیک

 

 یزمان ی در سه گروه پژوهش در دو مرحله ییزناشو  تیفیک اریو انحراف مع نیانگی. م4جدول 

 گروه

 آن ابعاد از کی هر و ییزناشو  تیفیک

 *Pمقدار  شاهد مدار جانیه یدرمان تیروا

   
 87/35 ± 13/16 53/27 ± 16/19 60/27 ± 51/21 مداخله از قبل کل

001/0 > 
 40/34 ± 55/15 13/44 ± 91/9 67/46 ± 58/13 مداخله از بعد

 توافق
 07/16 ± 34/7 80/12 ± 75/9 36/10 ± 48/8 مداخله از قبل

001/0 > 
 26/15 ± 00/7 67/19 ± 01/5 80/19 ± 78/5 مداخله از بعد

 تیرضا
 67/10 ± 87/4 80/7 ± 60/4 40/9 ± 23/7 مداخله از قبل

001/0 > 
 47/10 ± 32/5 33/14 ± 49/3 60/16 ± 46/5 مداخله از بعد

 انسجام
 13/9 ± 64/4 93/6 ± 27/5 73/6 ± 36/5 مداخله از قبل

001/0 > 
 67/8 ± 32/4 13/10 ± 72/2 27/10 ± 08/3 مداخله از بعد

 یدرمان مداخله اثر ی هیارا یراستا در آزمو  شیپ کنتر  با Multivariate ANCOVA آزمو  از حاصل داری معنی سطح: *

 انحرا  معیار آمده است. ±ها به صورت میانگین  داده
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 مطالعه مورد گروه سه نیب در ییزناشو  تیفیک یها  مؤلفه نیانگیم ی سهیمقا و نییتع. 5 جدول

 Pمقدار  استاندارد یخطا شده لیتعد یها  نیانگیم تفاوت سهیمقا مورد گروه مبنا گروه

 999/0 < 29/3 -28/1 یتیروا درمان مدار جانيه درمان ییزناشو  تيفيابعاد ک

 یکل طور به
 < 001/0 28/3 97/17 شاهد گروه مدار جانيه درمان

 < 001/0 37/3 25/19 شاهد گروه یتیروا درمان

 توافق

 999/0 < 74/1 -600/0 یتیروا درمان مدار جانيه درمان

 < 001/0 65/1 67/7 شاهد گروه مدار جانيه درمان

 < 001/0 73/1 27/8 شاهد گروه یتیروا درمان

 تیرضا

 00/1 60/1 -39/0 یتیروا درمان مدار جانيه درمان

 < 001/0 52/1 80/6 شاهد گروه مدار جانيه درمان

 < 001/0 60/1 19/7 شاهد گروه یتیروا درمان

 انسجام

 00/1 95/0 -03/0 یتیروا درمان مدار جانيه درمان

 001/0 91/0 60/3 شاهد گروه مدار جانيه درمان

 002/0 96/0 64/3 شاهد گروه یتیروا درمان

 

( نشا  داد کاه  18و همكارا  ) ده ارسال  پووهش جینتا ن،یهمچن

اسات.   شاده   ییزناشاو  رواباط  تیفیمدار، موج  بهبود ک جا یدرما  ه

 تیفیک بر مدار جا یه درما  با یدرمان تیواقع یاثربخش ی سهیمقا جینتا

 ی نماره  دادناد  نشا ( 19و همكارا  ) یموسو توسط ییزناشو یزندگ

 اسات،  یدرمان تیواقع از باالتر مدار، جا یه روش در ییزناشو تیرضا

 نسبت یدرمان تیروا مؤثرتر یاثرگذار انگریب حاضر، پووهش جینتا اما

 و Corsten ی مطالعاه  جینتاا  یحتا . باشاد  یما  مادار  جاا  یه درما  به

 یزندگ تیفیک بر را یدرمان تیروا دار یمعن یرگذاریتأث( 21) همكارا 

 یحااک  جینتا زین حاضر پووهش در که داد نشا  ایآفاز به مبتال مارا یب

 .باشد یم نیزوج یرو یدرمان تیروا دار یمعن یرگذاریتأث از

 روناد  در EFT كارد یرو کاه  اناد  داده نشاا   یپووهشا  یهاا  افتهی

 یبهباود  باعاث  ،یبستگ د  یها آسی  داد  قرار هد  با خود یدرمان

 ی نوباه  باه  هاا  مد  نیا در یبهبود و شود یم یدرون فعا  یها مد  در

 زوجاین  رواباط  در یارتبااط  امان  یفضاا  یگیار  شاكل  به منجر خود،

 کاه  کند یم کمک ها آ  به سیستماتیک صورت به که شود یم متعارض

 باه  و صاحیح  نحاو  به را یشناخت اطالعات کنند، تنظیم را هیجاناتشا 

 یارتبااط  لیمساا  حل به ت،ینها در و کنند پردازش ییگرا یمنف از دور

 (. 21) بپردازند سازنده و یمشارکت صورت به

 کنناد،  یما  بیاا  ( 5) همكاارا   و White که گونه هما  ،یطرف از

 از ییسااختارزدا  قیا طر از هاا  نشانه حذ  بر تأکید با یتیروا كردیرو

 درصدد ،ییاستثنا موارد داد  انجام به زوج ترغی  و حاکم یها خطابه

 نشاا   یپووهشا  یها افتهی که یصورت در است؛ ییزناشو  کیفیت بهبود

 بادو   یزوجا  یآشافتگ  یها نشانه یرو بر کار ای یدرمان میعال اند داده

 همسارا ،  یعاطف یها جراحت و رابطه ییربنایز لیمسا گرفتن نظر در

(. 22) شاد  خواهد درما  از پس کوتاه یمدت در یآشفتگ عود به منجر

 یبهباود  باه  منجار  NCT كارد یرو نیاز  حاضار  پاووهش  درچنا  که 

 کاارکرد ) ساازنده  غیار  تعارض حل سبک و ییزناشو  کیفیت دار یمعن

 افتاه، ی نیا ا یاد یتأ در. شاد  آزماو   پاس  ی مرحلاه  در( یرفتاار  مختل

Barrett کااه ساااختند مشااخص خااود پااووهش در( 23) همكااارا  و 

 ییزناشاو   کیفیات  یبهباود  باه  منجار  زوج، رفتاار  در صر  تغییرات

 ی روزماره  ی شاده  ادراک یمنفا  و مثبات  هیجانات نیا بلكه شود؛ ینم

 رابطاه  کیفیات  که کند یم عمل یمحك سنگ نقش در که است زوجین

 . شود یابیارز یسطح چه در و چگونه دیبا

 نیچناا حاضاار ی مطالعااه جینتااا و نیشاایپ مطالعااات از ن،یبنااابرا

 دو باا  یدرماان  -یآموزشا  جلساات  نیا ا لیتشاك که  شود یم استنبا 

 ییزناشاو  تعارضات کاهش بر یمثبت نقش تواند یم گفته، شیپ كردیرو

 حضاور  عادم  حاضر، ی مطالعه یها تیمحدود از یكی اما باشد، داشته

 كردها،یرو نیا بود  رگذاریتأث به توجه با. بود جلسات در زوج دو هر

 جلساات  یاجارا  در یساع  یآتا  مطالعات در محققا  شود یم شنهادیپ

 باا  یدرماان  تیروا و مدار جا یه درما  كردیرو دو با یدرمان -یآموزش

 بتواناد  زوج، دو هار  حضاور  دیشا که چرا ند؛ینما زوج دو هر حضور

 .باشد داشته ییزناشو تعارضات کاهش بر یمضاعف ریتأث

 

 گیری نتیجه

 شیافاازا باعااث ،یدرمااان تیااروا و ماادار جااا یه درمااا  یكردهااایرو

 در متعاارض  نیزوجا  در ییزناشاو  تیا فیک ساطوح  ی هماه  دار یمعنا 

 افات یدر عادم  باه  توجاه  باا  شاهد گروه اما شدند، شیآزما یها گروه

 ،یدرماان  تیروا و مدار جا یه درما  گروه دو با سهیمقا در کامل درما 

 تاوا   یما . ندادناد  نشا  ییزناشو یزندگ تیفیک در یدار یمعن شیافزا

 شیافازا  در توانناد  یما  گفتاه،  شیپ یدرمان یها روش که گرفت جهینت
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 درماا ،  ندیفرا در و باشند داشته یمؤثر نقش ییزناشو یزندگ تیفیک

 ،یارتبااط  ،یصا یتشخ یهاا  ناه یزم در درماانگر  باه  را یدیمف اطالعات

 .کنند هیارا نیزوج ی ندهیآ مشكالت ینیب شیپ و یا مشاوره

 

 تشکر و قدردانی

 ی شااماره بااا کااه اساات یدکتاار ی نامااه ا یااپااز  برگرفتااه مقالااه، نیا ا

 اصااافها  واحاااد یاساااالم آزاد دانشاااگاه در 23821612952114

 .است دهیرس  یتصو به( خوراسگا )

 قیا تحق نیا ا انجاام  در مانهیصام  که یافراد تمام از له،یوس نیبد
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Abstract 

Background: Disturbance in human relationships has significant negative effects on the quality of life of couples and 

their children. The purpose of this study was to compare the effectiveness of narrative couple therapy (NCT) and 

emotionally focused therapy (EFT) for couples on quality of life of individuals. 

Methods: This study was a quasi-experimental study with pretest and posttest, and the statistical sample 

consisted of 45 insociable patients referred to Aftab Mehr and Rahe Eshgh counseling centers in Isfahan City, 

Iran. They were randomly divided to three equal groups, who received treatment in 5 sessions. Subjects were 

evaluated using Busby Quality of Life Questionnaire. Data were analyzed using chi-square, covariance analysis, 

Bonferroni post hoc, and one-way analysis of variance (ANOVA) tests via SPSS software. Chi-square was used 

test to compare sex distribution and educational level among three groups, one-way ANOVA to compare the 

mean age of the three groups, and covariance analysis and Bonferroni post hoc test to assess the effect of 

therapeutic intervention on improving marital quality. 

Findings: The highest increase in marital quality of life was in the NCT group, and then in the EFT group. In 

control group, the decrease in the quality of life in the posttest was not significant compared to the pretest. 

Conclusion: NCT and EFT interventions has significant effect on marital quality of life compared to the  

control group. 
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